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צד יכול לערב עדביתו שבצדו דהרי חף עפו
יחד גלי הפסק והרי בכל עיר הויכן אף דר"ח
מפסיק באמצע מ"מ מערבין יחד
בית
דכי
יחד כן
שבכל צד נחשבו כולם כחד ומערבין
ה"נ בזה ולכךאין כאן ספקדמערבין יחד וא"צ
לתקון הגשר כלל ורב לפענ"ד .שנית להוואל
מ"ש דהגשר פרוז למים דממ"נ אס אין הנהר
ממסיק בין שני צדדי ההר והעיר סתום
מיכני
ו
צדדיו ע"י הבתים וצוה"פ א"כ גם המים א
כרמלית והוי כבור ברהטו ואם המים בוקעין
בין ב'צדדי העירוהמים מפסיקין בצדדי העיר
א"כימ" 9הגשר
דהעיר טרוצהלטיםאך
י
ויכמחיצה אךהרי החשש
ור
הה
י"לבזהדגדודיתנ
ל"ה
ה הים שרטון וגם מה יעשו בחורף אם
שמאיעי
נקרשו המים אך מ"מנראה ריעשו בצדדי העיר
בהפסק הנהר יעשו צוה"פ ויעטרוהיחייפ
ב'העב"יתים שבצדזהוצדזהויהי'כעיןטסיית

טמנו בשבתומהשרוצהלעשותתקנהלעמודצוה"פ
נמים זה טעותשאינו דומה למחיצה תלו" דהתם
הוי מטעם מחיצה ומחיצה מהני אף במים אבל
צ":11פדידןהוי מטעם פתח ופחחאבמיא לאעבדי
י כמ"ש בש"ס ופוסקים לכך לאשייך תקנה
אייש
וו ואם יעשה כן בטל כל צוה"פ שם :א)
אחת שיש בה שתים
שא'
סי'
עייני
ו שהנהר מחיק אותה
בי
ה
ירהבהוגדודי ההר שמכאןומכאןגבוהיםי"ט אך
שגשרעוברעלהנהרומחבר אתהעיריחד והגשר
ןלערבשתיהעיירות
גבוה מעלהמיםייט אםיכויי
י הדבר
.
'
ו
כ
ו
ר
ש
יחדבלי שוםתיקוןיעד הג ידעת
פשוט דהיינודין המפורש בסי' שע"בסעיף "ז
בחריץשביןב'בתיםונתןעליונסרוכו'דמעיבין
המפורש בצד זה וצד זה9ייכו דרך הצוה"פ יהדכ5
יחד דהוי כפתח ואם חושש רס"מ
וא
י" מותר
בשו"ע באםהויהנסרזה שלאכנגדזהראיןמערבין העיר סתום נם הנהר שבתוך העיר ויה
אחדכן ה"נ חושש לאלוהבתיםשאינןזהכנגדזה לטלטלבתוךהעירבליפקפוק ומ"ש דהבתיםיה"
נם זהאינו דהש"עסיירי שהף רקב'בתים לבד שויןהיינודביא"האיןסערבין אחדכיון דנחלקו
והנסראינוזהכנגד זהאז נחשבו לכ' אבלבעיר בהנהר ובזה בעינן שיההשוין זה כנגד זחושה
כפתה ומערבין אחד:
כיון דעכ"פ בית אחדבעירהוי הגשר זהכנגדזה
בק"ת בש5
ע"ד תקין
א"כ הב'בתיםיכולין לערביהדכידהויזהכנגד סי'
tnnae
י
זה וא"תכיוןדאיוגב'בתים נחשבו כחד שוב
 mpדאף

מע"ז.

אצי

ידין

כי

עיייבק
קפ"ח .היין יתם
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3ף שלמר

דהשר לא רצהימכור רשותונחתיעצה אולשכור לילךיותר ואףלהמקילין שם שמותח בשוהמ"מ
אצל הקאמיסער שלו או אוקענאם או שיקנו ה"מ רק אם במשחיתהוי המדידה רק אלפים*
חרשות מאת שר הקיר"ה אושיבקש אטה אדם או פתות לכך הולכין אחר מדה זה אב 9בלא-וש
ן רשותלהניח שםחפציו ודאו אסור לומר הואיל שיכול לילך דרך קרוב!
חשוב אצל השריית
ן בחבורנו בעזהא.
אועצים ברחוב כלהעיר'באיזהמקים שירצהואז והכלל רכל הראףלבילהיעיי
יוכרו מןהישראלזה הרשותוכעתרוצים לעשא מ"ש כמהפעמים בשם הרשב"ם ב"ב דף פ"א דכל
צםבעירהחדשעירובאך שםיצטרךהעירובלעמוד הראוי לבילה לאאמרינן רק בסניף המצוה ולשו
אצל הבתים של השר עצמו .לא ידעתי מה זו
בעיקר המצוה עיי"ש :
שא' "ם מותר לילך חוץיתחום
שאלה דמה בכך שיעמדו אצלבתיו אם קוגין שי'
בשבת ,להתפלל בעשרה הנה
רשותו עם"י אחד מאופנים הללויכולין לעמוד
אצל בתיובלי חשש כללואם כוונתו דהשר לא כבר ראה רףמ מ"ש המרא בסי' תט"ו דאם"
לילךלמנין אוסר המהרגיל
ישחלהעמידואציבתיובזה מהאנייכוללעשות לערובערובי
יעירוב אבל בל5
ר
י
ת
מ
ו
נ
י
י
ה
ק
ר
מצד הוראה יכולין ואףשהמנ"א
י
י
מ
ו
ה
ת
אין זה נוגע להוראה
ע"
ייני אוסר ע-פ אחד עירוב סודה דאסורומהשהעיר במה דר"חשיחרר
ד אצל בתיו ומ-מ
יעמו
אבא
מאופנים הללו :
עבדווהשלימולעשרהמכח דהםעשהדרביםעיין
הת"ימיו אשיבהו במנ"א ס" צ' דדוקא אם מזכה הרביםהוי עשה
שי' מפ*פ .שא'
יצרה הנה אם הולך דרבים אבל אםאינו מיכה הרביע לאהוי עשת
בק
בדב
באמת באלכסוןודאישי
ו יותף,מאלפיםכפי ערך דרבים גםי"ל התם לא שיחררו תחלה רקציוח
האלכסון דהוי יותר מן הרבוע בשוח וכן מורה לצרפו לעשרה ובמה שיתפללו געשרה והריעבד
יהדיאלוון הש"ע בסי' שצ"ט בסעיףיו"ד אבל אין מצטרפיןדגועח"הכיהי'נעשה משוחרר וא'כהוי
בשוה יותר מאלפים אין נראה דמשמעות בעידנ" לכך
עשהדרבים אבללילךלמנין
הש"ס והפוסקים לשוןאיפים משמעאלפים דוקא דיאהויבעידנ" אףבדרבנן אסורכיון דשבת
ולאיותר מאלפים שובראיתי בהה"מפכ"ו משבת הוי עשה ולית ופכ"
ישמדאורייתא
דהי ה"1
ל
הלכה ב' שהביא ב' דעות בזה והעלה דהעיקר בדרבנן כמ"ש המגיאסי' תמ'ווגבי ס"אהוי רק
א תחסם שייך בעבד
דבשוהאיןלורקאיפ"רקבאלכסוןיכוייילךייתר :עשהיסד לכך דחהגי
אם במקים אחד
כיוןדהויבר מצוה ושוהיאשהטישו במה דמשנ*
םף ק'צ .ומה
ך לשם שאין שם יותר הש"סדתרי הו"ל שחרר חדונסיק בחד א"כ בזה
ליי
מאלפים אך מחמת סיבה אין רוצים לילך דרך בע"כ הוי השחרור קודם התפלה יהי' מוכח
שם אם יכולין לילך דרך מקום הרחוק יותר דנדחה אף דאינובעידנא מיהו "ל גםבזה ל8
לבילה וכו' הנה זהודאי שחרר תחלה רקאמר שזהיצטרסו למנין וזהיצא
מאלפים מכח כל
אינו ומתוכו מוכחהראדוליהסוברים דבשוה א"ילילך לחרותע"י מה שמתפילין ומצרפין אותווידינא
רק אלפים ודאי מוכרח כן דהרייכול לילך דרך ודאי אין להתיר לילךלמנין בליעירוב( :נשמם
אלכסק יותר מאלפים מעפ"כ בשוה אינו יכול מלעיל) שאללפמ"שבסה"תדהיכידעשהדוחהל-ש
לילך רקאלפים רק גםלהמתיריןלילך בשוהנמי היינו רק אםמכוין לשם מצוה באינומכוין
י
מותר כשיעור אלכסון מ"מ דוקא האסכיון דחז"ל לטס מצוה אף דמצוה א"צ כונה
יינו אםעושה
אבה
צתנו לו שיעור אלמים נתנו לו הם ואלכסונן דרךהיתר אבל בעושה דרךאיסור רק דדו
לשםתהבעי
מצוה
אבל בלא"ה ודאי לא מהני לילך במקום רחוק כונה וכיי"ש א"כ י"ל ר"א ודאי כוון
במקום שהי' יכול לילך בקרוב וכן מוכח מלשון לכךשיחררעבדוודחהמצוהדרביםיעשהדלעוים
הרמ"א בס"יצ"טסעיף ח'במדד ומצא במזרחית וכו' אבל בזה.ז יש לחוש דלמא לא יכוונו לשט
מצוה לבך אין להתיר שום אישר עבוד קיופ
צפוניתיתירא על שכנגדה במזרחית דרומית
איזה מצוה:
מבעיא יהסוברים דמותח החוט באלכסון ודאי
טוכח כן דא"י לילך במזרחית דרשנית רק כפי שי' קןצ"כ .שא' "ם יהספיד
בק"שדאחי
הטף
ר נכב
חצותיעשי
סדתהואין היתריה שבמזרחית צפוניתיכיל
חס
6
5

חיי ין

ותצ"א.
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חס להזכיר זה ומעולם לא נשמע כזה ומה שרצה
להביא ראי' מלילה ראיןאומרים צ"ה ומספידין
אין ראי' דבלילה אין הטעם מכח מועדרק מכח
תוקף הדין ולכך בהספד לאשייך זה אבל בע"ש
אחר חצות דהטעם משום התחית קדושת שבת
ודאי כמו דאין אומרים ח"ה אין מספידין ומה
שהביא רא" מחמס בפניודמספידיןאין זה ראי'
דדעת הטו"ו הל' ר"ח סי' ח"כ וה '9חניכה סי'
עת"ר דבאמת גם צ"ה אומרים לחכםבפניועיי"ש
שכן העידו בשם הרמ"א וכן עשו לו ועיין בטו"ז
הל' חניכה בשם הלבוש משמע מלבוש ג"כדדין
צ"ה והספד שוין עיי"ש ולכך אף להסוברים דגם
יחכם בפניו אין אומרים צ"ה מ"מ להיפוך אין
להקללהספידו ע"ש אתר חצות ושובראיתי בפמ"ג
סי'
במשבצות משמעמדבריודאיןלהספיד
"ר
מח
ע"שתקא
י חצות והדין דין אמת כתבתי ואין
להאריך בזה !
שי'מע"נ .במ"ש"מג א בסי חב דנדים
פטורות מקידוש הלבנה
דהוי מ"ע שהז"ג ובחידושי תמהתי עליהם דמ"ע
שהדג לאהוי רק אם גוף המטוהשייך בכליום
בשנה ואין מניעת קיומה רק מכח הזמן בזה
נחשב מ"ע שהז*ג אבל בלבנה אין המניעה מכה
הומן רק מכח גוף הלבנה שאינה מתחדש רק
שנאיש לחודש ול"ש לברך אחר שכבר הוללת
והוסרת והוי כאלו לא הי' לבנה מעוים וא"כ
אין המניעה מכח הזמן ולכך ל"ש לומה דהוי
מ"ע שהז"גוראיתי שבזה י"לע"נ מ"ש בסנהדרין
פ' הי'בודקין וז"ל א"ל ר"א לר"א במערבא מחדש
חרשים א"ל האי נשי דידן נמי מברכי אלאמה
מברך כדריי דאר"י אשר במאמרו בראשחקיםוזה
אין לוהבנה מ"שהאינשידידןנמימברכיוכידרך
נשים לו לדבר דרךקנתורוהיתולועיין במהרש"א
שנדחק ולדרכנו א"ש דהתילוק הוי כך דברכת
מהדש חדשים הוי שייבארק עלהלבנהלבד אבל
בברכה אשר במאמרווכו' וברוהפיו צבאםוכו'
זה הוי ברכה כוללת על כל מעשה בראשיתואין
לו ענין לקידוש הלבנה דוקא רק מה דנתקן זו
בהל' שחיטה
ברכה עכשיו
היינו ע"ד מ"שהטו"
יוי הודאה על
בברכת שהיטה וברכת אירוסין דה
איסורעריות רק דנתקןבזמן הנשואיןעיי-ש א"כ
ה"נ הך ברכה דאשר במאמרווכו'שייכא תמידעל
כל טעשה בראשית רקדתקנוהועכשיובזמןחידוש
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לבנה ולכך א"ש דנוף ברכתהיבנה ברוך מהדש
חדשים לא נחשב מ"ע שהז"ג כשן רזהשייך רק
על לבנה בהידושה והוי מניעת הברכה מצד
הלבנה שלא נתחדשה עד היום ולא מכח הזמן
אבל ברכת אשר במאמרו וכו'שייךבכליום ובכל
שעה וא"ככיון דשייך לברכהתמיד ואעפ"כ לא
קבעיה רק בזמן חידוש לבנה שסירנקרא ברכה
זו מזע שהז"ג ולכך ראוי לסטור בזה הנשים.
וז"ש עמיש לו דבמערבא מברכין מחדש חדשים
י דידן מברכות כלומר דברכה 11
א"ל ההוא נש
לבדהשייכאאף בנשים דברכהזו הוי מעשהז"ג
אלא כדר"י דמברך אשר במאמרו וכף דברכה
זושייכא על כל מעשה בראשיתואעפ"כ לאנתקנה
רקבזמןחידוש היבנה לכךשפירהוי מעשהדנ
וזה ל"שלנשיםרקלאנשים ואה"צבינותיבישיע"ק
הרגיש במקצתדברינו:
שי' קפל"ד .במ"שבסי'תס"חסעיף-ה'לענין
פ' האויש תמה הטוש
י
הרמ"ח שלאהבושכאן דברשאין אנונוהנין
כהש"עועיין בספרי מת-ם ~פענ-ד צדקודברי
הש"ע מאדכיוןדקיי'לדאיןלסיים בדבררע אבל
רעתעכו"םאינורעה וא"כה"נ אםיסייםבאמרתי
אפאיהם אשביתה מארש זכרם מסיים בדבר
רע על ישראל ח"ו אבל אם יסחם אצל לו
חכמו יסיים בדברי רע עתי"ם וזה אינו
רעה לכך יסיים ויתחיל בפסוק לו חכמו וכן
בהסוף יסיים ואין מידי מציל כי הוא טובה
כנלפענ"ד נכון:

יא

יל

עי

סי'מוצעה .שאלתו יפי

דברי

שמהני

הפר"ח
לק"ש

 .הנה
י
כמו לחסלה אם מהני נכה ליצי"מתשוללוהמייי

הדבר פשוט דליצי"מ מהגי השלמה כמו יק"ש
והיינו דבזה כיון דבזה הימיםשויןשייךבי'

כי

תשלומין אבך בהלל כיון דיומא דקא גריס
ואין בו שייכות בימות החול לא שייך בי'
תשלומין ואף אםהויב'ימים ר"ה אובימי החג
נראה דאינו דומהכיון דבק"ש אףדאינו מחויב
אס קרא פ"א מ"מ אם קורא עוד ליכא עברה
דהוי כקורא בתורה וכן בתפלה לחד דעה
בש"ס הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו ולכך
שייךבי' עכ"פ תשלומין אבל בהללכיון דאחז"ל
בברכותכל האומרהי
ל בכליום ה"ז מחרף ומגדף
א"כ נהי דגיו"ט הף החיוב לומרהי
ל פ"א מ"ש
אין

פז
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ו תומר ב'פעמיםביוםהלווכל בודאיעלהמשכיר לבדוק דבש'ע ס"תיזנהנקט
שין'והוסיףשיי
שתסיף נורע לכד אין בו תשלומין כ"כ ודב בלשונו ישראל היוצא מבית עכזתם משמע דוקא
אם הבית של עכרם בזה פלק 09ביןיש לו
ופשוט:
ם בסי ת בית אחר או לא אבל אם הוא ביתו רקשמשכירו
*מי' קצתך*הכמנ"א יהא"ייני
יודאיחייב לבדוק בכלעניןאף למהשמביא
הביאו דעת מהרש"לשיש ינכר
יאכלמעטמקמחאדפסחאכדילתלותוכף והמנ"א הרמ"א דישמקילין כשנכנסבועכו"ם מ"מהיינו
בש"ש רקבביתעכו"םולאבבית
מתקעליו ונראה דהמהרש"ל לשטתו
שמשכירולעכו"פ
סש"יינן שמא אף דכאן משכירו למזוגיבשוראחימץ מ"מאיןלחיק
די
סי' תס"חבנתערבדםבהמהודםח"חי
מכסה דם הבהמה לבד וכף והובא  tnoaשם בנה ואיש דומה למ"ש אני בעזה"י בחבורי ק"מ
י
*וכח רס"ל דבלתבלחנמיאיןבילה ממשוהטו"ז דבהבורי'מיירי במוכר חמץ לנכרי דאזכיוןדהו
באמתהשיגעליוובחידושילהל'יו"טהבאתירא" דעת אחרת מקנה"מהני אבל בחמץ הוה אם יהה
למהרש"למתוס'אולין ופרשתי כוונתודביח בלח נמצאבביתהריאינו דעתו כלל שמקנהו לנכרי
גנהערבממילא נמי משכחתלה שלאיתערביפה א"כ הואאינו מקנה לנכרי והנכרי אינו מכוין
*פה רק דיש לו תקנה שיערבגו יפהיפהעיי"ש לקנותו כלל ודאי הוא מחויב לגדוק החמץ שלו
"יב א-ש דכאן בקמח בקמחנהי דהוי לח בלח דהה ככל חמץאף דמבטלו מ.מצריך לבדוקג"כ
היינו לחומרא דבעינן ס' אבל מ"מ יש לחוש
וה"ה בזה ודב:
בדיקת חמץ שצריך
שמא לא נתערביפהיפה ואף אםנימא לולערגו *טי' קצ"פ .שא'
דימא ישכח מלערבו יפה או דבהרבה קמח אף
לבדוק גם בחגות אם די
אם יערבנו יפה שמא לא יוכל לערבוכ"כ יפה בברכה אחת או דנימא דהליכה הוא הפסק הנה
ן בחבורי סה"ת
או שמא לא ידקדק לערבו כ"כ יפה לכך צוה בזה כבר ראה הדעות בזהועיי
יאכול מעט ולכך אםיש כאן חשש חמץ שלא הל' ר"ה ס" תקטב מ"ש בזה ובנדון הבדיקה
נתערב יפה יתלה שכגר נאכל והוי כאן מפיקי נראה שיעשה כך שיכוין בשעת ברכה שאיש
סובא שמאאין כאן חמץ כלל ואם יש כאן שמא יוצא בזה רק להבית ולא להחנות או שיעשה
נתערב יפה יפה ואם לא נתערב שמא נאכל כבר אח"כאיזההפסקבכוונהכדישיצטרך אח-כ ברכה
גניפענ"ד דעת מהרש"ל ולשטתו בזה רס"ל אף אחרתואין בזה משום טרם ברכה שא"ב המבואר
ח בלחאיןבילה ממש ולדידי' נראה אף בשאר באו"ח ס" רט"ו כיון שעושה כן מכח ב' דעות
גי
איסורים דמותרביש ס'אין היתר רקיערבויפה
בזה וכיון דיש פלוגתא מותר לעשות כן:
גק
יפה תחלה קידם אכילה דבלא"ה חיישינן שמא םי' ר :מה דפסקינן בס" ת"מ סעיף

י

'יין

בהג"ה ועכו"ם שהגיח חמץ וכו'
ואם הוא בחוה"מ צריך לעשותיפגיו מחיצה.
.לכאורה נלפענ"ד דהיינו דוקא במקם שנהט
היתר בפת של נכרים אבל במקום שנוהגים איסור
הנה אם אין צורת הפת משונה ג"כ יש לחוש
דלמא יסבור דישראל הוא ולאשייךבדילי מיג"
אבל אם צורת הפת שלנכרים משונה
ישראל
כמו שדרךלהיותביגיגו פת שלבגיחיל א"כ כמו

עומד במקום אחד האיסור בפ"עונהי דלא נהגינן
הכא בפסח יש להחמיר כן ודו"ק:
 .מה דמסתסקבמעיב חמץ במצה
םי'קצ"ז
אםקיים עשה דתשביתו .אין
3אן מקום ספק דממ"נ אם נתערב ממילא ודאי
אין כאן קיום עשה דכל עשה בעינן שיה" נעשה
בידי אדם לא בנעשה ממילא ואם ערבו בידים
משי
אף אט מותר לבטל ק"פ כדעת הכתירכן 'מ"מ
תשביתו לאקיים דהריעיקר השבהההוי להראות דמהני שינה צורה הפתלענין חשש בב"ח
י
תה
וע
מט
די
שאינו חפץבוולאניחאלי'בי' וכשמערבו אדרבא לעשותו עםחיב לכהחלה ולא חיישינן ש
סגלה דעתו דניחא לי' בי' ורוצה בו לכך ודאי לאכלו עם בשר כיון דיש שינוי א"כ ה"נ בזה
לא הוי השבתה:
כיון דלנו נחשב פת של נכרים איסור גמור
שהשכירכיהולנכרי במדינתנו ויש היכר לפת של נכרים בפ'ע לא
סי'קצ"ה.
ב""י
בי"ג בניסן למזוג שם יי"ש חיישינן שיבא לאכפוכיון דבדילמיני'כולי שתא
*ם מחויב המשכיר לבדוק שם המץ :תשךבה .ודומה לכה דאמריגן בש"ס ראם של הקדש ה81
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שרצמחיצהדבדילימינ"כןה"נלדידן בפתנכרים
?מה דאמרינןבש"ס בשל הקדש וכף נראהדהיינו
דוקאבשינה שרת הפת רקדמיירי במקוםדניהגין
ךחיישינןלאכילהואינו בדיל
היתר בפתנכרייכ

באם לאשינה צורת הפת אף
רק בשל הקדש
בידסוף סוף יש לחוש שישכח
אר
בשל הקדש אסו
שהוא של הקדש ויאכלנו או אף אם נאמר
א שינהכיון דהקדש איסור חמור
רבהקדש אףשי
ובדיל מינ" כל השגה א-כ רמיא אנפש"ומזכיר
ואף בלא שינה לא היישינן שמא ישכח שאכלנו
ואינו דומה לבה"ח דהתם אוכלו בפ"ע משא"כ
מינ" לגמרי אבל בשל נכרים
בשל הקדש
דלאהויאיסוררבדחימיורכ"כ ולכךביאשינהחיישינן
3הי דאינו אוכל פת של נכרים מ"מ לא רכהא
8נ8קה 4כ"כ למזכרכיון אםיטעהאיןכאןאיסור
חמור לכך חיישינן שישכח ששל נכרי הוא אבל
באםשינהצורת הפתדניכר נכרים הואוכיון
דיש ב'למעייותא דשינהשצש
ור
ית הפת גם
י
י
ד
ב
סיג" כולי שתא מכח איסור פת נכרים נראה
דיש לסמוך להקל בפרט ע"י כפיית כליואין
יהטריח לעשות מחיצה בחוה"מ אם אי אפשר
ולהחזירו לנכרי כנ"ל בזה דעיקר הגזרה דרבנן
הוא דיש לסמוך ע"זבענין שזכרתי:
 .כתב"מג א תם א ס ק
ומסר"א
דישחיבארי
ו
הממשכן מיד ישראל
שוגר עליו דקונה משכון וכו' והנה בסי ת"נ
שבואר דמ"מ גם הלוה צריך למכור החמץ שיש
לו במשכון אצל אחר ולפ"ז נ"ל דין חדש באם
הלוה עשה שליח למכור חמצו והמשכון בכלל
א מכר והלוה לא ידע מא וגם
כהשליח עכרוי
ביטלכדינובאופן שהחמץ שלו מחזר בהנאהפית
דה" אנוס במכירה וביטל ונשאר כל חמצו
בהפקר וגם המשכון נעשה הפקר גמורלהני דעות
דביטול מטעם הפקר והמלוה ג"כ מכר כל חמצו
והמשכון בכלל ואח"כ חזר ולקחו מהנכרי כנהות
אם המשכין הוא בחצרו של מלוה המשתמרתאו
שהמלוה עומד אצל חצרו אז קונה לו החצר את
המשכון דהוי דבר של הפקר והשה עדיע לא
זכה כלל בהחמץכיון שאינו תחתידוונשאר הפקר
וזכה המלוה מן הפקר והוי שלו וגם החוב חייב
למיוהואין המשכון נכנסבכילפרעוןכלל
יהוי שניהם של המלוה החוב והמשכון אךהיינו
ההקאלהנידסוברים דביטולהוימטעם הפקר אבל
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לדעתרש"יוהר"ןשביטול לאומטעםהפקרדהפקר
לאמקרי רק בפניג'רק מטעם גילוידעתולפ"ז
אחה"פ נשאר החמץ של הלוה כבתחלה ואחה"פ
לא שייך סברת הרקן הא דמהניביטול עיי"ש
ולפ"ז לא מצי המלוה לזכותבהמשכון כללולפ"ז
אם הלוה מוחזק בהפרעון יכול לומר קים לי
כהפוסקים דביטול הוי הפקר אבל אם תפס
המלוהיכוללומרלהיפוךקיםלידביטולהויהפקר
וצריך לשלםהחובחוץהמשכון כ"נלי .שובראיתי
ן עצמו
שזה ליתא דהנה בודאי אםביטלבינויבי
הנה מן התורהדיבינולבין עצמו אבלמדרבנן
צריך נ'בויאנ"וכ שלאעיצעמכוור בכע מן התורהדי
שיפקיר
מ"מ לענע שטצ*
לבין
בת
או
לזכות בו אחראין מצילזכ
יבו דמדרבנןצריך
'3דוקאועודאף אט ביטלבפנינ' מ"מ מצי
אחרלזכות בו רזהדמי למה שמבואר באףח ס"
שמ"ו בהג"ה שאף אם הפקיר בהמתו בפני 1
מ"מ 5צי אחרליכות בוד"א הפקיד אלא
להפקיע איסור שבת וכתב שם הטושז דלאהפקיר
אלאליום השבתכן ה"נ לא הפקיר אלאלהפקיע
איסור חמז ולא הפקיר אלא ליום  noaורק
במכירה כתב הסויר כאן בסף תם-חושםבסיפן

יא

יא

יא

רמ"ו שלאאמרינן שלא עשה אלאלהפקיעאיסור
חמץ משום דבמכירה צריך להיות יכול לעששן
בו חפצולמכור לאחרנמו מעשהדבילחורק
וכףעיין בסי' רמ"ו אבל בהפקר שפיראמרינן
כן דלא עשה אלא להפקיע איסור ולא הפקיר
אלאלימי הפסח ולא מצי אחריופות בו כלל
ונשאר לבעליובלי שוםזכי' כנ"ל ברור לדינא:

כי

שי'ר"ב.שאלהיהיייידף

א"יינ8

עכו"ם ולקבחפס"
ממנו המץ
שגנב במק"א ונתוודע הדבר שלקח החסזלביתו
שלחתיאחריו ושאלתיו למהיקחלביתו הלאידוע
שחמץ בפסחאטור לקחתלביתוהשיבשיודעשחפץ
זה שלישראל הוא אשר מכרלעכו"םוהעכי ישאל
ישראלעבורואחזיר לוואמרתילומהיכןלישראל
חמו בפסח וצויתי לו לבער החמץ הלז מאחר
דדעתו ה"לזכותאועבורואועבוראיזה ישראל
אחר הגם דישראל האחר לאקנהו דהיתרא ניחא
ל" למקני ולא איסורא עכ"זכיוןדדעת הישראל
המוציא לא לזכות לעכו"ם הי וגם אפה בדעתו
ה" לזכות להעכרם הקונה החמץאין זכ" לעכו"ם
וסתם גניבה יאוש בעלים הוא והעכו"ם הקונח
נתייאש

האלף

שי"ת אי"ה

לף שלמה

עי
בדרך כדרך אכילתן אסור מדרבנן

74
נתייאש מהחמץ שלו אם יתנו לעכו"ם הוי
אבי הטאביק שהוי
ל
י
כ
ו
ב
חשש
ר
"
ו
מ
ד
א
ן
כ
ו
ן
י
א
ך
ר
ד
ן
י
ר
י
ח
נ
ודאי
מתנה וזה אסור ע"כ צויתי לבערויורני
הראני
אט כדין הוריתי:תשובה.יפה הורהכינהי מה בספרעקרי הד"ט בשם מור וקציעה לסרב מהר"י
שכוון לישראל לאמהניכיוןדאיסורא לאניחאלי' עמדין שכתב בשםאביו הגאון ףאין בטאביק
ה"*
י וגם הוא לא רצה לזכות בו לנמשו ומה חשש כלל ואף אם נעשה בפסה ביד נכרי נראה
דיקנ
בכך דהנכרימייאש נפש" וגס י"לדיאוש של"מ נמי דמותר כמ"ש בתשובה מכבר והונדלי שגת
הויעדיין מיהועכ"פהוי כחמץ שלנכריבאחריות בתשו' ב"א כתב כן דמה דנעשה ביד נכרי הו-
ישראלכי אףדאיןדיןשומריםלנכרי כמ"שבח"י כהרכו קודםזמנו דמותר בהנאה לאחרנמנו לכן
ן לח!ש בזה כלל וז"ב .:
ס" תם-א מ"מ כיון דבדיניהם הי' חייב לשלם
אי
הטאבאק
ח
ס
פ
ב
ב
לנכרי בעל ההמץ הוינמי.באחריותו לכך היט
'
א
ש
'
י
ש
*
ז
י
י
נ
ב
ר"ה.
הוי
זה ג' שנים בא לפה קו/
הורה לבערו בפסח:
ם"ר"מ מהשמסתפק באםהלנהעכו"םלישראל ערעור כוה וצחקתי דלו יהב אם היינו רואין
וקיבל ממנו משכון ואח"כ מכר בעינינו אשרהי' נותנים בויי"ש ק"פהרי נפסל
הלוה החמץ לנכריוהנכרי נתן לו המשכון מאכילת כלב קודם זמנו ומותר עכ"פ בהנאה!
רשאילו מישראל הוה לדראהן על החמץ ואחה"פ אחר זמנו ובפרטכיון דהוי שלכד"ה דאטויי-ש
שי
יח
ו
ו
ב
ה
ש
ע
ג
ק
ר
לאכילה
החזיר הישראל המשכת להנכרי ולקח ממש וכדיסה עומד להריח הרי
החמץ :תשובה.הדברפשוטדלאנקנהבו החמץ והוי שלכד"ה וא"כ מחמץ ממש אין בו איסור
י אפ" ישראל אם קדשה במשכון רקדרבנןובודאיישלהקל בזה אם נפסל מאכילת.
בתורת כסף
דאתריםהיכיכדלא קנה המשכון  n$1wמקודשת כי
ב קודם זמע ואח"ם הביאו לפני ספר עקרי
כסבור באהע"ז פ" כ"ח א"כ ממילא במכר לא הד"ט הביא בשם
ושחק עשלאילהאתוסרייעןב"ץ גשם אובמיאי
ג
קנה וכדמוכח בם-ב דקידושין בסוגיא דמקדש הגאון ת"צ
ונהניתי
במלוהדמכרוקידושיןשוין ומכ"ש בנכרידהויכן והלאה שקטה פה הקול וכולם -מריחין טאבאע
בלי שום השש כלל:
ואם פי' אומר שיקנה החמץ בהמלוה ויש לו
מ שמסתפק בענין ביטול ומכירת
"
ב
בידו צמי לא קנה כדמוכחבקידושין הנ"ל והו"מ כמ"!'-ה
מה קצ"ט סעיף ב' וס" ר*ד סעיף יו"ד ואףאם
חמץראין המדינותשזין
דעתו לשקעו לאמהני לקולארק להומרא כדמוכח יש שהוי בהם היום קצר ויש שהוי בהם היום
בהל'קידושיןסיכ"חראינןמחלקים שםהפוסקים ארוך אם יכולהמדינה אחת לסמוך על השני'.
כיל בין דעתו לשקועי אפלא מוכח דבללענין לדעתי ודאי לא כן הוא רק ,כל אחד נדון כפי
אינה מקודשת ואית ה"ה במכר לא קנה והך מקומו סמך לזה מה דאמרינן אין להקדש אלא
אומדנא דדעתולשקועיהוי רק לחומרא אבל לא מקומו ושעתו ה"ה נמי בזה וראי' קצת מרס"ב
לקנות בו חפץ או אשה יהוציא הדבר מרשות דפסחום דפריך שם על לשון המשנה דבל שעה
לרשות בזהבעינן שיהי' הדבר מבורר שהוא שלו שמותרלאכולולאהני כלשעה שאוכל
ולמה
אל
מו
לא משני כה"ג דכל שעה שמותר לאכ
ימדינה
פיג
ולא מכח דעתו לשקועי וז"ב:
סףר"ה .שאלתו בטאביק אם יש בו חשש אחת מאכיל במדינה אחרת ובע"כ אין חישק
חימוץ .הנה כבר כתבנו
כלל ו!*ב :י
בכמה דוכתאשאין בזה חששחימוץדלויהא דהוי שי' ר"ה בדח גידוליחמץדעת הח"ידמותרין
והמק"ח דחה דבריוולפענ"ד
בו איזה חמץהוי כחרכו קודםזמנו דמותר בהנאה
לאחרזמנוואין לועניןליי"ש ומ"ש המנ"אדטאבאק הדיןעםהח-י דמהשהביא המק"ח ראי' מאם לקת
צריך לסגרו בחדר נראה דהוא סיירי בטאבאק הימס כרכרנ"ל דאדרבאכיוןדק)י"לבכלהאיסור"
הנקראטוטין ששותין אותובעשן דזה נקרא שתה ווז"ג אותר רק בחמץוע"זקיי-ל דזוז"ג אסורוי*
ךאוסרודחוששלדעת הרא"ששהביאבס"תמ"ב המגיא בסי תמ"ה הטעם דה"טכיון דחמץועוז
יכ
דחרכו קודם זמנו מותר בהנאת אבע לא באכילה בפיהו
ךזוו"ג אסור א"כ בחמץ לאתה-פכיון
ב
י
כה"ג כיח ונקרא שת" לכך אסור אף דהוי שלא דקיי"ל דבטל ברוב פשיטא דזוז"ג מותר א-ב
10
5
הגדוליו
'

כי

"רת
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לח 6ז

יו

קמאישכחו ויתנו לתוךפיהם ואמר ר"ע א"כ
לא ילקטו אלא טהוריםועיין בתויו"ט דרע"ק
וח"ק בחראשיטהקיימא ושכןפסק הרמב"ם כס"ק
וא"כ מוכח דלאגזיינן דלמא אתי למיכלמיני'
נטחנה לאשכיחשיאכלו
ואין לומר דתבואה
ממשדהמעיין גפ"ק דפסחים דבריך שם דרבנן
אדרבנןודר"יאדר"י וקאמר שם מתוךשי
א התרת
אלא עיי קטוף זכור הוא משמע דבלא
קיטוףגורינן אף בשבליםימאן דגור וא"כימה
לאחיישינן הכא אלא ודאי דנדולי תרומה כיון
מינ"אף
דדרבנן הוא לאגזרינן דלמאאתי
מא
דישנו תרומה דאורייתא ועיקרולב
ידאורייתא
יכמ
שעכשיו דרבנן לא גורו א"כ הית
אבע
כירו
*נן או שעות דרבנן לאגזרינן ומותר
ב
יד
חפמ"ץ
אףליגע בו ממש ולטלטלולהדיא ודב לדינא.
ואינו דומה למ"שביו"דס"  roבבשרעוףעל
השלחןעיי' בפרש"י שם דף ק"ד ד"ה אבלהכא
וכו'דכימסיק לעוהיינואכילה וכף כלומר דשם
חדאנורה הוא דזה הה כודאי אםמסיקלחואתי

הגדוליןהוי נ"צ בתורהוח"ג וב"כבודאי דמוחר
וכפרט כיוןדקיי"ל בחמץ שעעה-פ דאף ס' לא
צריך רק די ברובא בעלמא וא.כ ה"נ הגדולין
גרעמגתבטלו ברובכיון דבעלמאאיןדי באיסור
שיא
ברוב והכאדי בע"כהטעם משום דלא קנסוהו רק
בעינ" ולא כשהואאינובעיןשוב לא קנסוהו א"כ
ה"נ בגדולין עכ"פאינובעיןוי
א קנסוהו ובודאי
רוב יש מן החדש נגדזרעהישן ובודאי מותרין
הגדולין בחמץשעעה"פכנלפע-ד .ועיין ביו"דסי'
ק"ב בטריז מוכה ג"כ דגדולין הוי רק כעין
תערובות ביותר מס' עי"ש ורא" לדברי הח"י
ולדברי נ"ל מהש"ס נדרים דף נ"ט והפוסקים
ביתדסי' רט"ז שהקשו דלבטלו הגדולין ברובא
א בטל מוכח ראם לא
ות" דהו"ל דשיל"םוי
הוי דשיל"מ הי' בסל ברובא אף דיוז"ג אסור
והטףז הביאו שם גס"ק ף
בנדרים כמ"ש הב"י
ברובא רק דדשיל"מ
פבוטכלחואד"זכהחעטדץיףאחוהב"ט
ס
ידבטל גרובודאידמותרין
הגדוליןדהחטץ בטלבהם ברוב וא"ש אךהמעיין
למיכליגהובודאיודוקהיטב:
בטףז שם מוכח דאף מה דזודג אסור בנדרים
הוי מטעם דשיל"מ אך עכ"פ מוכח מזה דהמץ סף
שאלה באשה שלקחה מגלגלת
אחה"פכיוןדאין 19מתיריןובטל ברוב מכ"שדזח
של חמל וניגלה בהם
תהגורםמותרודףק:
כמה מצותונתערגו אותן מצותבאחרות מהדימע
םף
י פשוט דאין כאןגיח מיחוש דמה שחשש
טוב
מיש בס"  ranסעיף
ת
ע
ד
י
לבער בע-ש קודם חצות וכף ר"מ שמאהי'פירוריןעל המגלגלת ז"אדי
ויהא
לדעתיהי' נראה דבזמנינו דהמגהגהוי שקורין דהוייפ
קהרי ספק משהו דהוי דרבנן וספקו
ה
ת
ע
א
צ
מ
נ
ת
ל
ג
ל
ג
מ
ה
ל
ע
ב1ק
ם
א
ף
א
בכל שנה לבער חמו א1-לבער בע"ש כדרך כל לקולא ו
הרי
השניםדמין חש9פןיבוא לטעות בשארהשנים ע"ס מפורשבפסחיםדףו'דאזלינןבתר בחראאף
דהרי בשארהשניםיכריזווליבאחשששכחה וכה"נ דשםהוילענין איסור תורה מכ"ש כאן
ןאכילה קודם התפלהוקודם חששדרבנןדאזלינןבתרבחראובפרטדבנדוןכזח
כתבו האחרוניםיעני
ספירהדבמקרימכריויןליכא חשש שכחהא"כ ה"נ דומה למה דאמרינן בנדה חזקה במת ישראל
בנ"ר ממשכיוןדמכריזין בכל שנה ושנה א"כאין בודקין כתועותיהם בשעתכיבוסכן ה"נ חזקה *ל
חשששיטעו בשארשניםכיוןדישמעו הכרזהלכך כל אשה כשבאה ללוש בודקת הסגלנלת שלאיהא
יכפין לגער בע"ש בחלע-מ בשבתאימתישירצו עלי' שוםפירור ולכךאין לחוש בזהלפירורכלל.
ולחוש למה שתשש דלמאהויהמפלנגתכבית שאור
וז"ב ונכון:
בם'ש בס" YDnס"ס ה"זדוחפו ודעת הלבוש בסי' תנ"א וא"ר סי' תמ"ב הובא
כן" ר'פי
בקנה הסעפ דאסור נמשכצותס" תצ"אס"קכ"וובא"אשםובס"תפ"ב
ובידו מכח דלמא אתי למיכלמיני' נראה דאסרי בלשבעריגה של חמץ ג"1אין חשש חד8
ייטל
א
ק
ת
ו
ע
ש
ו
בחד בדבריודאיןהמגלגלת דומה לבית שאור כללדשם
'
י
י
ר
ו
א
ד
ז
מ
ח
ב
דדרדבונן או חמז או שעות מדואתוררי"ליטאלב
ו
יבידו החמז עומד בוזחן מה משא"כ במגלגלתהוי רק
ובדרבנן לאגיר
ו דלמאאתי למיכלמיני' ורא" דרךארעיבעימאועוד גוף דעת הלבושבזה הוא
משורשת ממשנה דתרומות נ"טהיכה ב' בגדולי דעה דחו" ואף לדעתה נראה דהם סיירי רן
הרופה דאמר שם נ"ט לאילקטו אלאענייכהנים גחוך הפסח נזה מכה חומרא דחמץ אסרי אף
בצונן

יא

יו

יא

רשי.
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י
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שו"ת על או"ם

כצונן כמודיש דעות לאסור בבשר השרוי כמים
בצתן ונמצא שם חטה אף.דבכלאיסוריןאין פוצה
פה לאסור בצונן מ"מ בכסח מחכורין לכך ס"ל

לף שלמה

ס' נגדהכלי מ"מ בזמן היתרשאני כמ"ש הטו"ז
בס" תמ"ז בסופו דטעם השכר בטל בסיכיון
דהתירא בלע לא משערינן בכול" הש ס' נגד
טעם השכר א"כ ה"ה בנ"ר ממש לכך ק-פ
פשיטאדישלהקלואף בפסח עצמובמקום המ"מאו
מניעת שמחת יו"ט יש להקלמהני טעמיםהנ"ל
כנ"ל נבק:

ההלבוש אף למקילין'מ"מ בבית שאורובו
.אסרי
ק"פ אף הםמודיםדאינו
בצתןוהיינו
פןסח.א
אוסר בצונןוכב
דלאבינאסר ק"פ מותר דלאשייך
יו
חוזר תיעור בדבר שאית בעין רק טעם כמ"ש',
בסף תמ"ז לכךהדין ברורדאיןבז
'ה חששאיסור שי' רי"ננ ,נשאלה בעיר שהדגים ביוקר
אפי' דרך חומרא'ולדעתי אפ" סי
ת
ו
צ
מ
ה
ן
י
ע
ב
ורצה לקנות דגים
מותרין מכוש בנתערבו
:
ל
"
מ
כ
א
ו
מלוחים ערך ה' או ששה ימים ק"פע"י הדהה
שאלה באהד שקנה יי"ש של
שהמנ"א
כמי'ריי*א*
מחמיר בזה דחיישינן שישכח
ק"פ
מסח ולקחו בחביות
נשתמשו מלהדיה דאין דרכם בהדחה ובוה"ז דרך להדית
הנעשה מנסריםישימיםשניכרבהם
ש'כבנרראה להקל כל דגים מלוחים ומכ"ש אם נמלחו איזהימים:
בהם מהדינו:תשזבה .לכאורהה
יו כלל ואת"ל תשיבה ,היטב אשר דיבר דודאי כל דגים
בזה מכח ס"ס שמא לא נשתמש ב
נשתמשבו שמא בדברשאינומזיק רק במים לבד שמונחין איזה ימים במליחה אין מבשלין בלי
ו
כ
ר
ד
להדיח
דומה ממש הדחה ואנימוסיף דק"ל אף אםאין
או
משקים
שאריי"ל שאין בהם חמדץמואת"רכ מכח ס"ס תמיד למה ניחוש שמא ישכח להדיח דהרי אף
ק
ד
ה
מ
י
ם
ת
ס
י
ל
כ
י
"
ב
א
נשתמש בו אםישכח להדיחאין נאסרין בדיעבדכיון וחיש
ע ואת
שמא נשתמש בותוךמעי-
"לשמא בדבר רק חשש בעלמא שמא הף במלח משהו חמץ
שמא בדבר הפגום כן ה"נ,אף דסטק
והריהוי רק חשש בעלמא ובמה דלא שכיחא
הפגום לאשייך בזהדהוי דברהריףומשוי לשבה שיהי' במלח משהו חמץ ואף אם הי' בו משהו
מ"מ יש לספק שמא נשתמש בהם דברים שאין חמץכבר נתבטלק"פ והרי גלח בלח קי"לדאינו
אוסרין בפסה רק מיס תה"כ ואין לומר כיו
ן חוזר וניעורבפסח וא"בכיון דבדיעבדאיןאיסור
א
כבר ז"
שניכר שהםיציגים מוכח דנשתמש
'
ח
כ
ש
י
מלהדיחהרי מבואר ביו"ד
בהם וכדומה לטהניחוש שמא
ן
מ
צ
ע
ב
דאפשר מכח עמידת
שבאןעלליהותיגיםשןאפ"לכיון דמשקה סי' צ"א דגל דבדיעבד מותר בלא זה היישירו
מאיזה לכלוכית
ל
ק
ה
ל
ה
א
ר
נ
עש*
להיות משובח וטוב א"כ אפשר שמא ישכח לעשות כן לכך
א
ד
י
י"שישבוקפ
בוכמו שידיח אותם ק"פ כמפורש בש"ע לכךהננימסכים
אף כמה דברים כגון שכר וכדומהפוגמין

יא

יא

ביין דאמרינן דהשכר פוגם בו מכח דאותו דבר
צריך להיות מבושם וטוב כןה-נ טעם של השכר
ספק ג"כ שמא.
וכדומה פוגם ביי"ש יכך הוי
נשתמש בדבר הפוגם לכך נראה להתיר אם אירע
זה ק"פ אםנודעזה בפסח דאזאף נטל"פאסור
יכאן רק ספק .אחד שמא נשתמש בו
בן
אי
ודאי דא
או לא וראוי יאסור מיהו אפשר כיון דיש
פוסקיםמתירין גם בפסחנטליפ רק דיש מחמיר?ן
א"כ אפשר אף הם מהמרי רק בודאי נסל"פ
ולא בספק נטל"פ גסיש ס"סאולי לא נשתמש
בו כלל או רק מים לבד ואת"ל נשתמש בו חמץ
כגון שכר אזל? הלכה כהפוסקים נטל"פ .מותר
בפסח לכך כה"ג יש להקל וקודם פסח יש עוד
קולא בלא"ה דאף אם נשתמש בו שכר מ"מ
טעם השכר בטלבסי ק"פ דאף שאין במה שבכלי

יא

עמו להקל בזה:
גמ" זאי*ג* שאלקק מת שהשש רו"מ על
הצוקר שעושין במקומו
בזיאטיפאליע דיתכן להיות .דהפועלים נכרים
מטביליןבופתם .הנה לאידעתי למה החמיר בזה
פו"מ בספק משהודרבנן דאטוהוי ודאי שטובלין
בו פתם ואט טבלומי יודע אם נפלופירורין או

לא ולכך בספק משהו דרבנןודאידישיהקל

03

דלא אמרינן התר

הוי ס"ס דלמא כדעת
דלמא
וניעור ואםחוזרוניעור
הסוברי
י לאהויבופירורין

יא

או טבלו כלל ועוד ,י"ל בזה צד היתר ד"ק
רדומה בזה למוסקהמבואר באו"חס"רט"זעיירת
וי"ל כיון דנשהנה הפת לצוקרהוי נשתנהידבר
המותר והריעינינו רואות דבצוקראין בו משהו
המץ כלל ובע"כהוי לז דמות צוקר והוי נשתקת
לדבר
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האלף

לחוש בזה כלל ודב:

עי

םף רהד .שאלה בק' קאייז שאנשי
הברייהיז מן מעד קנו
פסעת של דבשבעירקיוב וכאשר הובאו לקאריץ
נפל הספק על הפסולת ספק חמץ מחמת שהמה
גחביתיןגדוליםשבראשיהןיש שפינטיס
ונ
ממ
כ
והרתיצלכליםמיי"ש רקשיוכללהיות שהחביתין
המהמיי"נ 9החביתין מי"ש ומיי"ג המה שוין
לא כן חביתין מדבש שבאלו אין בראשיהם
שפינסיס וע"כ לאעשו ק"פ מדבש הנ"ל מעד רק

לף

מותר גמור מטעם הראשון:
'רם"ו .נםתפמתי באם אחה"ס נמצא
שי
בתבשיל שנתבשל
בפסח משהו חמץ אם נאסרו הכלים להשתמש
בהם לשנה הבאה אםנימאדאגלאי מלתא למפרע
דבפסח נתבשלבהם משהוונאסרוכדיןנמצאבפסח
או נימא דבתר הידיעה אזלינן והשתא טדע
אחה"פודינוכדיןנמצאק"פוהויבסס"ך,,ועיימ"ש
בספרי מ"ג בש"ס דף ג"חבחבורי דף ל"ד מ-ש
בזה) ולכאורה ה" נראה דכיון דחומראדמיינו
הוי רק מכח לאבדילימינ"א"כתינח אםביעת
גוףהידיעה הף אז ההמץ אסור מן התורה לכך
החמירו במשהוכדישידע חומרוויהי'בדילמינם
אם בזמןהידיעה כבר טותההחמץ %אשייך

אחר פסח עשו מהג'ל מעד על כל השנה למכור
ישתות רק שחששו אפשר לאיוכלוימכור בתוך
השנה הסעד הנ"ל וישאר על פסח עשו המעד
אנ"לבכייפ
שלמדיפםסחאיךועתלההתנכהבגואבמפעסדחהננפ"יל אבי
טמר כעת דראוי להחמירלהיותבדיל
ינ" לכך
ו
ל
ה
מחיוקתבין
מ
לשתות אותו או לאווגבועדים מן בעלי מלאכה אינו אוסר למפרע במשהוכיון דבשעת.איתרו
מן המעד הנ"ל ואמרו שכשהריקו ההביתין מן לא טדע לאשייךלומרדנחמירכדילהיותבויל
י
הפסוית לתוךהגיגיתה"מרגישיםריחחזקמיי-ש מינ" אבל לטעם כרתיגלדראוי לומרב"אנית
ויההידוע למראיךעושים מפסולת הנ-ל מעד מלתא למפרע וכף ולכאורה נראה רא" מן
שוריןהפסויתהנ"ל בגיגיתמיםוהמים הוא כמו הש"סדףנ"ט ע"ב דקאמר שםדבחמזבומטבין
ארבעה וחמשה כנגד הפסולת הנ"ל ושורין לילה במינובין שלאבמינו במשהו שלא בזמנובביט
אחת ועוד שורין פסולת הג'ל כמו כן חמשה במשהו 9לא במינו בנ"ט ומפרש הש"ס דשלא
המתיקות מן הפסלת בזמנו בסיט במשהו כר' יהודא ופרש"י דם-ל
פעמים עד שלוקח
ואה"כ מבשליםבדודבהמיםהנ"לוישבמים כמם אחה"פאסורמןהתורהוקשה מנ"ל דרכז"ל
י
"
ש
פעמים ס'נגדהכלי ואח"ככשגותגים הרבה מים בהא דלמא ס"ל כר-ש דחמץ אחר זמנו מותר רק
בודאייש כמה פעמים ס' איך להתנהג במעד כוונתו כך דבזמנוהיינו דנודע בזמנו הוי בין
הנ"ל :תשובה .המעד הזה הוא היתר גמור צמיגובין שלא במינו במשהו אבל שלא בזטנו
והאוסרו לא חש לקסחי' והוא כשר גמור הטעם היינו דנודע שלא בזמנודהויהתערובותבזמנו או
הראשון הוא פשוט אף אםהי' גויי"ש בודאי במינוהוי למפרע במשהודזהדינא לרבכן דס"ל
הף
בסקרך וגם כמה פעמים ס' ה" ואם מב"מ במושלכך נאסרוהכלים למפרע אבל שלא
בטי
ק-פ בסמ"ך בלח בלחקיי-ל דאינו הוזר במינו דהף רק מכח חומרא דחמץ בטדע אחר
נחבטי
וניעור וטיפועוד.כיוןדהוי ספק אם הף בויי"ש זמנוימפרע לאהחמירו במשהו ומנ"ל דס"לכר"י
א"כ אף אם לא ה" בלח הוי ס"ס שמא לא בחמז אחה"פ אלא ודאי דאין חילוק
דלתארקהיכי
למפרע
ה" בויי"ש ואת"להיבו שמא כדעת הפוסקים דהחמירו במשהו אמרינן אגלאי
דאינוחוזרוניעורועודישבזה כמהספקות שמא ונאסר במשהוובע"כתיירידהתערובותנעשה צהר
ה" בו א"שכללואת"להי'בו שמאכבר הוא הפסח ודוקהיסב,שייךלעיל)ועי"בפרש"י בדף
יב"חדאין לחוש ב
 3ewכ"ט ש"ב בדיה שלאהמיגו מוכח דתרתיבעינן
דלאויההארבןכמי"ושמוהודיבןשאברהאי
יסורין כרת %א בדילי מינ" תרחייהואיתנהו ולכך
ועוד הנהכיון
הוי נטל"פ רק בדברחריף כמויי"ש ומו"נ לא הף נראה להקל בכה"נ מיהו מן  a~mnמוכת
להיפוך כמ"ש בפנים:
מהני גזה אך כיון דה" בהם פסולת של דבש
ו"נרחם החדשים אם
הרי דבש פוגםהייןוכןנמיהיי"ש מתיש הדבש שי'רפ"ז .שאלהוחיי
כח החריפות ועהאץ לפגם א"כ 9ובמותר צית
סותרלהדליקםבפסחשבה'
השט-שא
5
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אישאיא וגוףהיי"ש תשההיתדדנה8ךידבר המותרואיש
יוארשא נאסרו :תשובה.
מהיי
הרי יש בזה דומה למעמיד בעור קיבת נבלה דשם החלב
חז
"מב
מן המתמיהין דמה חשש הוי
ספקא טוגא אם נתערב בהם חמץכלל ואם נתערב והגבינה כמו בתהלהואינו נעשהענין חדש ואינו
אולי ה" גו ס' ואת נתבטל ק"פ ובלה בלח דומה למוסק הנהפך לדבש דנעשה דבר
י
חדששא
בה
תנ
אינו חוזר וניעור אף לדידן ועוד הרי יש בהם בזה החלב והגבינהאחד ולכך לא נחשב נ
גם דברים המותרין בפסח א"כלענין האורהוי והנבלה נותן בוטעם אבל בזה דנעשה דבר חדש
זוז"גכיון דתחלההי' כל חד בפ"ע ואף דבפסח שפיר הוי נשתנה ממש והרבה הארכתי בזה ובכל
אף זוז"ג אסור מ"מ אינו מוסכם וכאן ראם גלילותנואין מוכרין צוקר כלל בפסה ואכמ"לכי
כ" 1חומרא בעלמא הוא:
נתערב בו חמץ הוי לענין הדלקה שלא כדרך
ן בערך
הנאתו ואינו אסור רק מדרבנןולכךבדרבנן ודאי סי'רי'ם .ומאלה נאחד שהי'לויי
ששים הין ושפך לתוכו
יש להקל בזה וזה גורם ועוד לפי המושכל נראה
דודאי השארמיניןדבנרותהללוהי' אפשרלהדליק יי"ש שקורין אריק לחזקהורפייהוואיבאביין ס'
לבדו והחמץודאיאינויכול להדליק לבדו ובפרט לבטלו מהדינולפסח :תשובה .מהשהי'לו פשוט
בא רק ליפותו יותר וא"כ שזהתלויבדיןזוז"גיש לחלקדכלזוז"גהוי דבכל
לעשות ממנו נר
ואי
ינו יכול דמותר אף בפסח חדלנדואינוניכרכללהחימוץרקבצירוףתרווייהו
אי
הוי כזה יכול וזה
דלאעדיף חמץ משאראיסורין ל~'ד זוז"ג אסור לכךהויזוז"ג אבלבנדון הזההייןהוי בו חריפות
מ"מ מודים בזה יכול וזה א"י א"כ ה"נ בחמץ ונרגש בפ"ע ג"כ רק ע"י כה היי"ש מוסיף בו
ידידן ולכך טבלהליןטעמיאין בו תששכיל גם תחקיותרבזההוירן כגרסא בעלמא ואים כדין
כיון דקודם זמנו כגר נפסל מאכילת אדם הוי שאר זוז"ג ומותר אף בפסח ובר מןדין אף אם
הרכו קודם זמנו דמותר בהנאה לאחר זמנו ואף לא ה" בו כח רק בתרוייהו נראהדדין זודג הוי
דבחרכו בעינן שיהי' נפסל מבלבהיינו רק אם רק אםאין בדבר הזה סמ"ך לאנגד זה ולא כנגד
בנדון הזה כיון שכותב רו"מ שהיה בו
הוא בעינא ולא ע"יתערובות בזה די
אםערנבפיסןל זסהמךאבכי
נגד האריק א-כ כלשיש בו ס' הוי כמאן
מאדם קודםזמנוועוד לאגרעזה מצוקר שמ
בו דם ונוהגין כל העולם היתר והארכתי בתשובה דליתא והוי כלא נתערב בו חמץ כלל רק כאלו
לק' זסלב וצרפתי בזה דעת ר' יונה גבי מוסק נתחמץ ממילא ומותר אף בפסח וגם מה דקיי"ל
כיון דנשתנה לדבר המותרעיי"ש א"ככןי"ל ה"נ היתר בהיתראינו בטל לאשייךכאןכיון דשפכו
בזה דהחמץ נשתנה ממהותו ומראיתוהוי נשתנה לתוכו אריק מוכח בלי אריק לאהוי לף כהיין
לדבר המותר בהנאה לכך מכל הלין טעמי אין וא"כאינוראוי לקידוש רקע"יהאריק נעשהראוי
בהנרות חשש ופקפוק כלל ומותרין להדליק בהם :לקידוש א"כ נםכל השנההוי כאיסור בהיתר ובסל
לי' ממילא גם בפסח מותר כיון שכבר נתבטל
שי'רי*ז* ובדבר הייישניק אשיי
"י
יכ
ימ
אבב
ש לכך מכלהלין טעמי הנני ממכים עמו להיתרו
הנה אםהשישניקהוי
ודאי אסורוצריך לשפכו לנהר כיון דהיי"שהוי אף בססת ואף לכתחלה מותר לערבכןכיון דנצרך
לו לקידוש .דברי שלמה קלוגר- :
בו מעמיד או עביר לטעם" ולכד בזה אף
ן המשפו ששפכו מתוכו
השלכת הנאה לים המלח לא מהני אבל אםהוי סי' ר"כ.
ו
ד
נ
נ
ב
לחביות יי"ש כמהפעמים
מעורב בדבש ודאי דמותר דבשביל פליטת כלים
אין חיוב ימכרו כמ"ש בחי' סי' תמ,ב ומכ"ש בלי הפסק מעל"ע אם אוסר בפסח .הדין עם
דבדיעבד ודאי דמותר:
רק"ם כיון דלא היה בו יי"ש אחר מעל"ע אין
סי'רי"ח .בנדון הצוקר ששכחו למכרו בפסח לו דין כבוש ובפרט אף אםהי'לודין כבוש הרי
'וכן המרקחת שהוא בצוקר בפסחאין משתמשיןבושיהי'בואיזה דבר מעל"ע
ושכחו למכרו בפסח :תשובה.יפה הורה שהוא וגם תשמישובצונן לכךבודאיאינואוסרבדיעבד:
מותר מטעמים שלוועודאנימוסיף כיון דנשתנה סי' רכ"א* שאלה אם מכר לנכרי חמץ

ובתוך הפסח נתפס
ידבר חדש דמן היי"ש נעשה צוקר הוי כמו
מוסק הנעשה מדם הי' וגבלה המתהפך לדבש הנכרי בתפיסה ולא היה אפשר לקנות ממנו את
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נ
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מהדיט:תשובה.
4ן
דבלי
אנח

8אטץ אההשפ

לומר

לבטלו מ"מ

שחמץ כך עבורדמיואיןנראהלידוה חף טסו רס"לדאיסור
*
ידרבנןמותראףלערבויהוסיףע5
ממשוהין
םאף דלאקיי"לכן כאן כיוןדהו*
קרמה
כמ"ש הב"י
אם ההמץ הנכרי

דהרי

ה"

שי
יו

ושמושכןבידישראל או אםהיהמוכרופעם .אחרת
לזכרי מטלטלין ולא ה" משלם הנכרי ודאי

יא

היהנוטללעצמוהמקחבלתידינאודיכאדאף
דחיב הנכרי מטע מ"מ אינו יכת לגבות
יעצמו דמאן שם לך כמ"ש בש"ס ורוסקיםואף
וכנכדיהריקיי"לדגזלנכריאסורכמו שלישראל
ואינויכוללגבותמדין הורהבעצמו ומ"כ אםכאן
יקח החמץ לעצמו נלא דינא ודיינאיהיה ניכר
מכה דתחלת המכירההוי רק הערמה וישיחוש
כמ"שהטו"ז יאסור לתבוע אותובדיניהם מס"ט
עיששכןה"נישיחושבזה לערמהכייהיוניכר
ךאצל ל"ד והם
שסף רקלערמה ולכך נראהדיי
נשומולוחמצובדמיושחייב לו הנכרי וכה"גחף
ןהב"רלהגבוהוואין
בישראלואף ערמהימיי
כחן ערמההנבילכירתואף דבעלמאצריךייתן
ן8ן ולהודיע היינו דוקא אםיש לחוששיפדנו
הלוה אבלכאןדיש אומדנא דלאישלם לוהנכרי
ואיןדעתונוהה בחמץכזהכל כה"ג א"צלהודיעו
8ףבישראלכןוכיוןדיחליטולו הב"ד ההמץש"ז
הדין ברשיון הב"ד אין ניכר בנה הערמהואין
בזה שום מיחוש כנלפע"ד ברור:
סףרצ"ב.בנדון אם לא מכרו קמח של

יו

יו

יייה

חטיןבמקום דדרכו ללחות
חנה אםאין הפ"מנראהדצריךלזורקןליםדהח*י
מביאבסימן תס"ח גשם תשובתביתיהודאבזכרי
שאמר שלחת וכף משמע דאינו מתיר רק מכה
כמה ספקות אבל מכח ספק אהד שמא לא נתחמז
איןלהתירועיין בפמ-ג שכתב ראם חוא דרךבכך
י5הות החטים רשי יאסור א"כ בזמנינו דדרכן
ללתותודאי ראוי לאסור בפרט כטן דשכיח הוא
בשנהזאתחטין מצומחיםוי
אהיה בהם ס'ודאי
דצריךלמכרו תחלהמיהו מה"טאיןלאסרובדיעבד
כיון דעכיפ רוב היתר הה והמץ שעעה"פ ברובא
בטל מיהוכיון דדרכו ללתות ודאי אף בדיעבד
*שלאסורגםאףדחמזשעעה"פברובא בטלהייו
באם נתערב אחה"פ אבל אם נתערב ק"פ אסור
יאחה"פ לכך יש לחוש גם מכח החטין שצמחו
שיהו נראהדיש להתיר בהפ"מ לבטלו ברוב ואף
מאיסורדרבנןנמיאין לערבו לבטלוברוב כח"ו
ביו"ד  la'oצ*ס ואף הש"ע המחבר פודה בש

המץ שעעה"פדרבנןנם חף ספק שמא לא לההו
בדרך שנתחמץי"ל דהףס"ס דלמאמותרוייצגי
להוסיף עליו ודלמא לא r~nrdכלל לכך מותר
יערבו להוסיף עליו וכדאי הרמב"ם וסייעתו
המתיריןלערבאיסורדרבנןלכתחיהלסמוךעיזתם
כה"ג נחמץ שעעה*פ והואספק חמץושעתהדחק
והפ"מ נראה להקל כה"ג:
 rwnרק
םיןרכ"נ.נראה"ם
בי
ר
תד
כח
מין החמץ שיש דב
הזה ולא פרשו מה fDnnנהידלדינא לא מהני
מכירה כזו כמ"שבחבוריעה-פוכמ"שגם המל"ח
מ-מכיוןדמדבריהפס-נבס"תם-חמשמעדמהני
מכירה זו נראה כדאי הוא לסמוך שהו לבטלו
סףברוב היתר אם .הוא הר"מ וששת הדחק*
סכירה
רכ"ד.כן נראה"
שוטי
םאמפסאי
מ
ת
ל
ו
של*
תודעלאחה"צכלכה-גדאיכאעודצדלהקלנראה
לסמוך להתיר לבטלו ברובכיון דחמץ שעעה"פ
קיל משאר איסורין דרבנן דבעינן בהו ס'ונח
משאר
אבירסוובראיןבסה-לנ לpר'וSבבהזפהוסקים הלזדייננןא.דק
יו
יה"ה כל
נ
כד
כיוצאבזה היכא דישעו
"צ
ידיתקלנראה דפוסם
לבשו ברוב:
י אם ש כתב כללהחס?
שי'י*כ*:ה* כדנמ
רק דהי' עומד בחדר
שנמכרלהנכריכיון דאס חצר קונה להנכרי אז
קנהוהנכרימתורת הפקרכפן דמטאעידןאיסורא
איאושי פיאש בפרט כיון דנתבט 5ע"י הביטול
א"כ זכה בו הנכרי בע"פ ולדעת הסוברים דאע
עהכרין בב"י עד הלילה מותר  rאחה"aצ ונהיn
דיש לפקפק זהלדינא מ"מיש לצרףבזהדעת
בעכתי
הרמב"םוסיי
ויבטלוברובדהויס"סאולי מוהר
בהנאה 1ח1לי איסורדרבנן מותר לבטלו לכתח5ה
ואף דדברדלא נזכר בש"עאין לצרפו.לס"סבנדון
חמץ שעעה"פיש להקל כנ"ל:
'41כךו .ושנרוו החמץ ששכח לחתום עצמו
כמי
המוכרוגם לאהי'כת"יזה לא
חדשאצלי.ונשאלתי ע"זבבואי הנהבמוזג אחד
שהי'החמץשוהיותרמב'מאותרובילוה"אזבחיים
הגאון מהרב"ט וחגאקבעלגור אר"יהודא
תכתבתי
באריכו

כי

ציי

n
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או"ח

'וא"צ לטעם מפת שהם מחליפין ~כך הוצרף-
בידינו היתר רק או לבטלוברוב כתשובתפ"יאו לפרשדמיירי שה"ידוע בפי' שהם חשודין שלצג
אם הוי הפסד גדול להתירו בהנאה לצרף דעת לבער חמץ מפני הפסידה וחשודים על לאר
בצ"ה שחמץ אחה"פ אינו אסור רק באכילהוכן זפ.ממש לכך צריך טעם מפני שהם סחליסיך
כנלפענ"ד נכון לדינא:
יתנהג ררם:
סף
בריו "ם
י נכתב בשטי "רתכה הנאתירא"מפירש"יבחמצןשלעוברי
י
ה
עברה דבעינן דוקא שיה" חשודים יאותר
המכירה שםהיוקח שהניה
מקום חלק לכתוב בו שם הנכרי היוקח ושכח ,דבר אםאיןחשודיםלאותו דבראףדחשודים.
לכותבו ונשאר הלק עד אהה"פ .יפה דן ויפה על גזל בנבה אין חשודים על מכירת המו
דלעולם איסורי
הורה שאין בזהביתמיחוש מטעם שכתב רו"מ  1ראיתידיש לדחות ראהזו
די"י
מף
קל בעיני העלם
ש%במשיתתשהיכהישאיב" ש חמץ בפסח להשהותו הוי
שלפסח בפקודת בעה"ב שלה מגזל ונגבה ומה דלא פרשיי שהי' חשודין על
וטעתה ושאבהיי"ש של המץ ואח"כ נודע הדבר שאר עברות י"ל דהרי ירבא מביא שם הך
ועדייןה"היי"ש של חמץבעיןוהיי"שההוא נמכר ברייתא לסייש לו דאמרינן לא שביק היתרגז
לנכרי קודם פסח והורה מורה אחד שצריךלשפוך ואכל איסורא ואם איתא דהכונה של עוברי
היי"ש לחוז תיכף :ועשובה .הנה טעה בזה עברה בשאר עברות לא ההגזה סייעתא לרבא
טעות גדול והתנוקת שב"ר יודעים בו כיון די"ל דלעולם במומר אוכל נבלות לתאבון כיון
דהחמץ הה של הנכרי א"כ מה בכך ששאבה דחזינן שחשוד לאותו דבר עצמווחזינן שאוכף
אותו המשרתת הרי לאכיונה לזכות בו כללרק נגלות לא מהני הך אומדנא דחזקה דלא שביק
יצורךהבעה"בשאבהואףהגעה"בעצמולאזכהגו היהרא ואכיל איסורא להוציאו מידי פסלונם
דהרי אינו של הפקר שיקנה שלא מדעתוועוד שחזינן שהוא פסול בודאי וברייתא דחמצן של
ע"ע שאני דהתם לא חזינא שעברו על חמץ
איסורא לאניחא ל"דלקני כמ"שבגדריםדף
ולכך אף אם ה" הבעה"ב בעצמו עושה כןאו בפסח עצמו רק שהי' חשודין על שאר עברות
המשרתת היתהמתכוונתלקנות רק שסברה שהוא רק דממילא כיון שחשוד לדבר החמור חשור
"יש שלפסח נמי הי' נאסר דאםה"יודעת לדבר הקל לכך חשודין גם על חמץ והנה בזה
י
שזה המץלאהיתהזוכתבה דאיסורא לאניחא לה גוף החשד הוי רק מכח אומדנאויכך את
ראיןכאןאיסורב"יכללומותר אומדנא ומוציא מיד אומדנא ואמרינן דאיכא.
למיקני ולכךבודאי
יהחזירהיי"שימקומו.ואיןלזמרדע"כ לאאמרינן היתרא לא שביק היתרא ואכל איסוראכיון
איסורא לא ניחאלי'דליקני רק אם סוברשאינו דגם פסלותו הה רק מכח אומדנא אבל היבא
לא סמכיגן ע5
עושה איסור כלל אך אםיודע שיש כאןאיסור דבבירור עובר על עברה
כנון שסבר שהואיי"ש ש-פ של ישראל א"ככוון אומדנא דלאשביקוכו' ומה רא" הוא זה ובע"כ
לגזול ונהכוין לאיסור י"ל דאף דלאידע שהוא דמשמעלי' מדנקט סתם של עוברי עברה משמק
חמץ גמיה" קונה בכה"ג דלא שייךבזהאיסורא דמיירי באם חשודין על חמץ עצמו ואעפיכ
ניחא ל" דליקני אך י"ל כיוןדקיי"ל חשוד אמרינן לא שביק וכו' והתסייעתא לרבא ולעולם
ר קל אינו חשוד לדבר חמור וא"ב ה"נכיון י"ל דאף החשוד על שאר עברותכגוןגזל חשוד
ידב
דחמץ חמורבעיניהעולם מגזל וא"כ נהי שהוא על לאו דכא וצ"ע .וישלעיין עודיותר דהנדנ
חזקה דתליא במעשה לא אמרינן וא"כ
מ"מ על ב"י איש חשוד
והואא קאיייך"
משזד עלהגזי
יאמרינן דמותר מפני שהם מחליפין מכת
השלם וי"לדאיסורו דחמץ לאניח
חמור
לי'דליבקענייניורא"מרש"יחויין ד"ר ד"ה חמצן של חזקה דלא שביק וכו' הרי הוי חיקה דתייא
עובר עברהוז"ל שאיןמבערין חמץ בפסחמפני במעשה ובשלמא בישראל אוכל גבלתם דבודק
ידה והנה מדלא פירש שהם עוברי עברה סכין ונותן לו התם אין הדבר תליא במעשה
הפסי
ן א40
אחרת כגון גזלנים וכדומה בע-כ דשאר עוברי דלשהוט מוכרח הוא בין כך ובין כךבי
ןחמו שוחט בסכין בדוק אואינו'בדוק jnpp~ ntvbn
עכרה אין חשודין על ב"יואעפ"כמבירי
בשמה

יא

רכ"ו.

'

.

יעיי

אבי

רכ"ח.

'

י-ו

יא

י

יא

שוית על

ישפי

בשמח ה8ם אן ט סמן בדוק והואישחיר
באעו בדוק חף לחשוך האיטר חלף במששת
לחוש שמא השליך פכין זה תטלסכין פגוםאו
עשאו פגום וכף אבל בחמו חף החיתר תלוי
במעשה ולמה נתוזך בזה על החזקה .הן אמת
דהששס מביא רא" מכח כ"ש אבל על טף
ה %ךבזהיתקלניון דפונות
 wanקשהיס
תליא במעשה וצנע:

י
י עי

מאד
מף רכ*פ .ענר שחי
יומצ
יברהיתרמכירה
כ
תל
שרטנתי
בשבתכי משש שטרטיירה זוהיאליחיד ועסקו
מנה בזה שאץי
ו במה להתפרנס וגם לאואוושי
פלתא אבל הםצשיםהמכווניםלהיות הגוים
ירהסיא
כפ
כב
ביתישראלולהיותמבטליןשבותדרבנן
ואיןצריחךלכךרקיהרווחהאיןבדעתי לפרש טה
אני קורש בהם ובפרט ענין מכירת חמץ הוי
חצוהחלףבשערהמכח דחקגדול ומכ"שמכירת
בהסות שהחש עון פלאת והעולם הכניסו עצמן
נעתבש"ט אשתקנותכפריםהציירות תה מעשה
של הסטרא וגוזראני מהו שמהיום לא יכתוב
ילזה
וש"פבשטיולגלתיעליבנדר שלאיזקקיד
ןליהוןרבודברתי להם
ורצובקיקזאלקוואיית
סרה כך:
דב:נרת שטיתו אם טוב יותר לסכור הבהמות
לאהד והמץ לאחר או ישניהט יחד
ולדינם היה נראה יותר דטובימכור לאחד דאז
ה החששהוני של התב"ע דאםאינוגומר
אדייי
נההבהמותגם מהחמץ הנכרייחזור וגמר
וומסקקנה .לרעתי אינו נראיהשי
כן כי באמת דברי
התביש בחששהשניאין מובניםדגם בחמץימה
שי'גומר צקנה הרי כיוו דסוףסוףאפיי
ו אם
ונמייוחזר אחה"פ א'כ למה
לח טחה גומדביב
ינמר בלבו ובע"כ בשבילהאיסור דאם לאיגמור

עי

בלבויהי
' אסור לכן גומר ומקנה ואין בשגיל
האיסור גומרומקנה אף בבהמות דהה הפסדטועט
הינודהברירהגידו פוףיחכילם המץ אבל השתא
דסוכרס א"כאוכלין חמץ א"כ אם לא יגמורביבו
איסוראקעביד ענגה מחמץ א"כ בשביל איסורא
נימא לגמר ומקנה %אידעתי שום הפרשביןזה
יז
ה ועיקר החשש חף בשביל טעט הראשון
דבדאורייתא מהני הערסהוכןכתבתי בתשובה
בכמהראיותדבדאורייתא
כאריכותיברר
5א *aneהערסהדברי שפירהויטעיה אם מוכר

יא

ואווא"י
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" ronלאחר משהמותלאחר לאניכרהערמהכ"כ.
ומהגם לפמ"ש בתשובה מה שנתעורר גדול אחד
בספרו מחדשעל כל מכירת המץהריאיןהנכרי
דעת אחרתמקנה הקצהשח
לקנותו
פבכסוי"ןער"ההווכאייחבשדב
ית אחרתמקנח לאמהנירק
יע
ד
מכח שליחות ואיןשליחותלנכריואניישבתיזה
 w1Pmדב8כירה טהני דעה צהרת טקנה אף
בנכרימשוםדאיתהנאהאףלמוכרובישלושותפות
בגו"מהגי שליחות אףבנכריוהארכתיבזה.וא"כ
כיוןדמכח דעתאחרתסקנהמהני כלמכירת חמץ
א"כהרידומן המקנה הוי שלא להטת תלוי זה
בזה וא"כ יתוקן חש9השני הונב"ש אףאם
יכתבו חד שט"מ %כןעכ"פ לחשש הראשוןעדיף
טפייהיהץ נמכר ישמם ואין ניכר הערמהכ"כ
ואניהייתיתמידמןהמחמיריןביותרכאשרבארתי
בתשובה אך באשר נתפשט שיחזיקו ישראל
גראיניסלמאהשווריםויגיעהיזקגדולוהדורפרוז
אני מתיר למכור השווריםיאדון אהד שבידו
לשלם ואין ניכרהערמה כ"כ ויתנהעמו 9מקב5
כלחחריהץ על נפשו והנה גוף החמץ לא יקנה
האדון כי לבושה הוא לו וממילא מוכרח למכור
לשנים וה' הטוב יכפר בעד כל זג ומה ששאל
ן בספר
עלמ"ש בשע"מ למכור עליום השבתעיי

יא

שי

החיים סימן רמ"וויבין:
מדרעל .שאלתו "יתר קניית בהמות
בפסח .אמת אסרו בשמי
אךאניהתרתיבאופן שיתנועם הנכרישיתן להם
שחת וכדומה ואז אףשיתן להם חמץאין עליהם
אשם ור"מ נראה לו דגרע זה מה שקעים ממנו
יאם הבהמות כבר שלו א"כ
בפסחולדידיעדיפאכ
אם מאכילן חמץהוינהנה מחמץ בפסח ואף אם
מתנה עם העכו"ם שיתןיה
ם ד"א כבר מבואר
בהל' שבת ס" רמ"דשאין העכו"םנאמן כך
ומה שמחלקהח"י סי' ת"נ סק'חאינושייך לכאן
כיק דהישראלנהנה מן החמץיותר מאכילת ש"ד
א-כ סוף סוף נהנה מחמץ ודומה למלאכת שבת
ומזהאני תמה מה 9המק"ח סמך להתיר מהאגודה
שהביא הח"י ס"ק כ"א ובאמת האגודה מיירט
בזמנם ולא הי' משביחים הבהמות בחמץ יותר
מבשאר דברים ולא הף אסור רק מכח שהוא
רוצה בחמץוניחא ל" בכךלזה אם אינו אומר
קיהדיא רק בסתםאיןאיסור בדבר אבלבזמנינר
דידוע שהגהסותמשכיחין בחמץ אסאוכליןברייא
א"כ

עי

עי

וש

האלף

טית

%

א"כ נהנה ממש מן החמץ לכך גזה ודאי אסור

אף אם מתנהליחן להם ש"ד ומכ"ש גסתםיאין

חעכו"ם נאמן על כך אך זה אם הוי השוורים
כבר שלו אך אם בעת הקני' מתנה עמו כן א"כ
אם הנכרי משנה בטלה לה הקז" והו"ל הבהמות
שלנכרי ובפרט דאיסורא ניחא לףדלקניואנן
מהדי קאינו קונה רק באופן זהשיאכייה ת"ד
ואם משנה בטלה הקנף ות"כ אינו נהנה מן
החפז לכךבזהשסירמהניתנאיובאופןזההתרתי
ומ"ש רו"מ בשם המק"ח דזה גרע לא זכר ום
שידי שהוא מדבר מעגין שהשמרים כגר שלו בזה
*רע בע"פ אבלמדין אם קונה שמרים לא נזכר
שם כלל והנכק כמ"שבעזה"י ומ"ש שאחד אוסר
טח עיניודהרי המל"ח כתבגפירוש אף להתב"ש
דאוסר אם שוכר הרפת אצל עכו"ם סותר דבזה
אין הערמה ניכר וא"ב ה"ה נסי לקונה שוורים
בפסהאין ניכר הערסה דהרי מכוון רק לקנות
השווריםואין התב"ש אוסר רק אם מוכר שוורים

יא

ווניכר הערמה
שי

באיןניכר הערמה מתיר

ימס"ה דבע"פ אסורהיינו
אבה
,המק"ח ומ"ש תחלה
שמכורהשווריםדניכר הערמה אגל לחהיכידאין
גימר הערמה..ועוד דכ9קניניםהוי נכסף ודעת
רוב הפוסקיםדבכסףאינו קונהבנכרי ושטראינו
ו בני שטרא נינהו וגס
מועיל דמטלטלייא
האדונים המה אימיםובעכו"ם אלםהוי כמכירה
ומהני אפי' בבכור ובחמץ ומכ"מ דהקנ"ממנו
קנף

אוח

לף שלמה

זה לא נחשב רוצהבקיומו שהרי אם יאבדנאונס
לא איכפת ל5רקרוצה שלאיאבד בגנבה ואבדה
או פשיעה אגל באונסיאבד ויאגד אבלביה אם
לא יה" החמץ קיים אף באונס לא ישלם
הנכרי והף רוצה בקיומו ממשובדינאדטיכוהא
ודאי לא יכול לכוף את הנכרי לשלםלו א"כ הה
ן כתבה עצה אחרת בזה וכבר
דוצה בקיומוויכ
הגש"פ ולא
נדפס בס' מעשה ידי יוצר
רציתי לפרשו אחר שכבר נדפס:
שי'רל"ב .שאלהבאחד שההלוקוואס עומד
בחביותשלשכריותרמשנה
ובפסח דאשתקדמכרוז"פאך בשנהזושכחלמכרו
ואומר שהקמאס הוא דבר חריף כמו בארשה
ממובע מה דינו :תשובה .מה שדימח השואל
זה לדין הת"צ דאחריב"חמותר ביאר כוונתו
אם לא הושםהקוואסהזהעד ששהאהחביתתיישח
בלי שכר ודאייפה אמר אך אם הושם בו קודם
יב"ח מה בכך שעתההוי אהר יב"ח עכ"פ הרי
הקוואס טעם החמץ קודם
י
שנעשהיב"ח אש
קכיבב
בס5
ר
י הף בו טעם  ,ranמיהו דעת החיי
תם"ב דבשגילטעםחמץמכליאפיב"יא"צימכרו
גםיומר דקוואסהוי דבר חריףאינו ברור לפי
לשון הטורביו"דסי' צ"ה דמשמע דוקא בארוב
מסובין דאיכאיקיוהאדפיריבעינןאו חומץ אבל
הקוואס נראה דדינו רק כמו מיפירות חמוצים
דאין להםדין ד"ח במקום הפסד וגם דעת המנ"א
ן באינו חזק
בס" תמ"ז סק"ה דגם חומץיי
הף ד"ח ובודאי קוואס אינו חזקיותר מחומץ
ןשאינו pmלכךאיןבואיסור ותהיכשלהתירו
יי
אפ" בשתף אחה'פ אבל כיון דהחמיר למכרו
לעכו"ם בפסחיפהעשה .ומה שהזר שנית להחזיק
דבריו דממך ע"ד הח"י דחשש שנותן ששם גם
בפסח לכך הביא דברי הח"צ אין בזה כדי
התנצלותדהריהח"ימתיראףשיעמדובתוךהכלים
בפסח אף דנ"ט בפסה ואף דהוי נטל-פ הריגם
בפסח נטל"פ אסור ועידכיון דעבידנתינת טעם
א"צביעור מהלי אםנ"טבפסח אוהוי בו טעם
מק"פ אם אינו אוכל בפסח ממט רק להשהותו
אין לחלק בזה לכך לפ"ד הח"י לא הף*ריך
י הח"צ:
ידבר

יו

עי

יא

יא

.אינו
דלא סמכא דעתא ולכךאין בזה חשש
אפי' גלי עצה שליועצתירק לרווחא דמלתא:
טף רל'א .שאלתו  %מכירת חמץ הנה
מי שגתן כל ביתו לאחר
במתנה גמורה רק שהמקבל נתן לו זכות כלימי
חייו יש לו רוות להשכיר הגית אולמכור זכותו
יאחראיךיעשה במכירתחמזבפסח .הנה אם לח
פרשו שישלו רשותלהשכירזכותו לאחראולמכור
ל להשכיר זכותו לאחראו למכור
ה"יכולכי
זכותוכילוגחנו רשותולאיאחררקכיוןדהינה
כן בפירושיכול למוכרהאויהשכירה וגם בפסח
יכול לעשות אחתמשתי אלה אךגוף הדבר שכתב
ררם דעיקר היהרהמכירההוי מכח החדר שמכר
ינכריוהוי כמקבלאחרונתעלאמץ שלנכריבבית
תנכריזהאין נ"ל דבשלמא אם מקבלאחריות על סףרל'נ ,שאלהבסחייקאיאנדא"5
אצל אחד מן השענקאריפ
מסו שלנכרי בבית הנכריכיון דלא קיבלעליו
ואחריותאתסין רקאחריותגננה ואבדהאו  ntweומת הלוה בחוה"מ ומכר ג"פייאש להערל 81לך
פחזיק

יא

י"יב
י

האלף
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שרת  %אדח

שהדק הכשאנדח הנ"לעייערלים ש 19ב8קזדת
המושל ולקחאותוהיי"שמןהערלהשענקיר הנ"ל
ישר לקח היי"ש ק"ג מהשענקיר הנמטר הנ"ל
יצה דינו :תשובה ,תחלה ודאי לא כדין עשה
האראנדאר דהשכין ההמזוהוי באחריותו ועבר
עליובב"י ומ"ש ריס דדשץ ה" להחזיר מיד
החמץ זה לא מהני כלוםכיון דכגר עברעליו
שעה אחת בב"י לח מהני החזרה כיון דמחויב
לבערו מןהעדם וזהאינו ביעור מה שמהזירו
רק אם כבר ענר הפסח אז יכול לופר לו הש"ל
כש"ש בש"סופוסקים ומיהו החמץ סותר אחה"ס
כית דמןהדין הוירשאיהישראללמשכנוכיון
דהגכרי קנהו ואין החוב נגבהממטלטיין שמכר
וא-כ הה רק כגזל חמז שלנכריוהח"יסי' ת"א
הביא הירושלמי דהמץ של נכרי שהופקד אצל
ישראל חותר בהנאהדהמץ נכרי הוא
י
אר
רת
שו
ויס
היא דעבר
תםדעת הנהב
המץ
החמץלכל העצםאףבגזל דבגז
יהי דבהבורי
ונ
איכאן בחמץ של
ר5
שי
יכ
יה"כ כתבתי דלא כוותי'מע
נכרי ודאי י"לכן בצירוף הירושלמי הנ"ל לכך
ומוהר בהנאה לכל העולם רק להראנדאר בעצמו
אסור בהנאהמיהו אםאין לו לגבות חובו וקשה
ת יראה לבטלו חד בתריויה" מותר
יהיותציי
נם לו וכמ"ש בא"י עצה זו:
ץששכה
"מאי
סף רל*ר

יא

מבes

ועודישידוןדהרינבי חדש דעת סמאדויוצש
ממנו מותר ועיין בנ"י וגפרורי סה"נ ואיש

 rb~1שעעה"פ ודאי י* 9דמשקה היוצא 5מט
ולאנרע זה מאםהי' בתערובות דבלל ברובלדעת
המנ"א והכי מורה פשטא דשמעתא מכמש npna
הישא סמנו לכן נראהלהתיר מאלץזה בפשיטות
אך מ"מ משום חומרא דחמז יראהיבטלו ברוב

ש וכמ"שבנ"י בתשובה1
או המאלץאו אח"כהיי"

סי' רל'ה .נשאלתי באטד שחכי "שם
וכתב בשט-מ שטהר

ב' סאחץטיפיי"ש כל סאפבסךבךוכךומח"ב
נתברר שלאהי' קוםר' טעפ רקפחותפךפסוים.
לכאורה ה"נ"ל דהפקחבמל דהטורב'בס"רל'ב

בשם הראב"דדלסעמים שהמקח בטלכגון שסכר
לו וק מלא אגתיםבדינר ונמצאחסר npon
יליםלו
ויכויהי
סש
בה
ה יחזור בו אף שזה רוצה ל
עייו
ועיי
ןבב-י שגם הרמב"ם לאפליגבזהועייןבסמ"ע
סק"ד ונם להלכה
כן וא"ש ה"נ בטל הסקה
ייב-
קצ
ר דשםק
ואיןיומ
י הסכום יחדבדינר
י
נ
א
א
ל
ו
כ
"
ו
כ
הכליחד
כאן אמר טאפ בסך
זהאינודהרי שםנמי אם אומר שקכלי
טלאאגוזים
השק הוי ברובץ
בדינריכולין אנו לשער
בע
רמ
דש
דינר ושמינית השקהויב
ייתהדינרא-בה-נ
נימא דהוי כקצב לובעד כל חלקמהשק כךוכך
וימה יבטל כל  npDnובע"כ שאע*"כ כשחסר
"
"חלהע
י בבית ישראלובבית מקצת בטל
א"כ ה"נאםפירשבעד כל טא5
"
ה
ו
כי
הרי כלל שמוכרלו ר' טעפ א"כ
חף
החמץ מצדד בערמוהיותכי המאלץ דינר סוף סו
חהיננכוריראווביע
יכלל ונתקיקל .הנה היתר זה מבואר אם נחסר יכול הלוקח לבטל המקח והן אמת
באחרונים ולדעתיגראחלצרףעודכיון דהמאלץ דאם כתב לו בפירוש עד למדידה אזודאיאיי
"ינו ראויבעינא רק לעשותטמנויי"ש .ומלשון לבטל המקחכיון דפ" עד למדידה ההכפירוש
דקאמרכיקנים ר"ש כשהוא שאינובמייואו רקצריך ?מודדו אבל אםלא כתב
הש"ס פסח
אבליםעאד
יערובות לאקניסמישון כשהוא לו עד למדידה רק סתם שמוכר לו ר' טעפ בזה
"ת
יעינ"
בעינ" משמעכל שנשתנה ואעובעין מותר ובזה י"ל רדמי למ"ש הראב"ד שם ובטל המקח .וא"ל
ן הש-ס דלס"ללהאריךוה"די לומר דאף לדעת הראג"ד דוקא הלוקח יכול לחזור גו
שדויקישו
עיי תערובות קניס וממילא נדע דתה דקניס אם רוצה אבל אם הלוקח רוצה לקיים המקח
יתערוגנהאך קמ"ל דלאקניס להספיק עצמו בסך המקח כפי ערך הממון או
הה כשהוא שלאע-
רקבעיני' אבל בנשתנה אף שאינובתערובות או שישלים הסוכראין הסוכריכוללחזור גו וא"כ
כשהואגתערובהץ
המקח תלויביד המוכר רקביד הלוקח
י
אף שהואבשיןבתערובות סותר איןב
וא
טו
י"כ כל שאיןביטול המקחתלויבידו לא
ואףאי נימא דגם בנשתנה אסורי"להיינו דוקא הנכרי
בראוילהיות נהנה ממש כשהואבעין אז אף אם נחשבשל ישראל כמ"ש המנ"איהשיגעלהרדג"ז
נשתנה אסורדיבואו להנותממנוגם בעינא וחדא בסי' תס"חדכ שאין החזרהתלויגידו לאדמיא
נזרההוא וכשאסרו אסרוביןבעינאבין שנשתנה להואילאך דאכ
ייון דהראב"דימדדיןשלושהלוקח
אבל דבר שאין ראוי רק בנשחנה מודים דמותר יכול לחזורבומדין התקדש*לי במנה ונמצא חסר
דינר

שי

כי

ימכיי

יא

יו

כי

*ית
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 9או'ח

כינר'~ Feמבש וב*1באהע"זסי'כ-טובקידהא דיי 9 8 88יפוי ש ץ ה2ף 8תא
*גס דמע דקנה מה צנר בa W 8
אשאשנואר שם ששמשם שטליןלהתר גחם
בסי י

ה"נ בקפא שק מלאאנתיח  emחסר  03איי
ירש הלקשש
הספר ט5מת ד2רעש משסע חף
הם 19לכך 8ש58"8שע דק2
*פ1ללחזור בו~raלאהוימקח ופשיטאדעבר טוה מה
ש 9צ 1פ5ק ח?
הראב"ד .הושו לשנץאטץאםטי
ב כן אי' צראהקוטר .אך כדדייקינן
8ב8איי naaעל הממ"ע שתמה על הבאי למה לא בפסח עצמו אזכיק והם ספקיאורייתא אתן
אשתיק כןבש"עדודאילדינאישחרגה חתקץעל גידנו כחיהלל הש לשפוך  rannהזהחך א4
י רק דרבנן פם
אראבשדבזהשחריודאידעת הראב"דוט
הףעמו חף כבר עברעליו amnזיהו
משאראסורים דבטל ברובבקימא  84לפתךע5
ךבטל המקהמכח דדעת הקונה
יקב
נחלי
ל
לקכ
5קתד ונ 1PW 1הכל ביחד לא קנה
 umP~onלהקל כפפענ*ד1
כהב דיעב41
החש t~oa
ופו 101נראה למעם של חמ"ן בט"אבחידוקתידושין סי' רל'ט
כנעםחפש
" לטבור דל18
דפסק
בסוגי' דפקדשה'נשיםוה"בהםב'
י
י
א
הרמישם דבחומר כולכם סקודשהץ און כולם יצא מרשותו והבחש ראי*טצירובין דאףילזכות
סףףד1,ות חףדבקני את וחמורקיי"לדקנה מחצה ע" ,עבדו וכף עי"שודבריותטוהיןדאיןדמיון
ונתן שם הרץטעם סכהדגשלמאבקנח אתוחמור זל*ז ד"ל דלעולם אם הרב מוכר לעבדו להיה?
ש1א"4ח החמור לח יקנה הוא
של העבו אונחע לומתנה napאבלבעירובין
באלסווקיב
י 1לקטת רע הפהיחד וכלשאינוקונה דאינו מקנהליד העבד רק לחחרים בזה שפיר
יח
בע
שד
ו
זמ U~Rהוצת בואעי"שואץכה"נבמוכרלוסך אף* הרב להקנות ידו יאחריםכיוןדיטף
פסתםוהא'פתותבמישייך זה פסעם אב 9לרוב הענדאינוסקנהשאחרים 9איצא הדבר סרשהזו
הפוסקיםיבאוסר כעכם פקודשותלי אף שה" ותדע
שבאשהובנומביעלקיי"ל%דוא*ש*סכלרולכסאןותו ידו*
בהם 2ף אחיות מא הנכריות מקודשות ומשמע לאחריםבעיר
שנתן
קיש*
בפוסקי
בןם חףשלאהכיר גהם בששתקידושין ובע"כ דשאנייזכות ידה לאחרים וכדטשצי
שחם שהיותנמיהנכרית טקודשותוגע"כ ס"ל בש"ס בנדרים וגם נעלם ממנו דעת חר_בא8
דחףבקונה לח אמרינן דדעתויקנות הכלביחד בקידושיןדכ"ג דסק דרבשגתן מתנהיעברקנח
ואם 9א לאיקנח כללרק אמרינן דדעתולקנות ובע"כ דשאני עירוב לזכות לאחרים וא"ש ת"ב
כל טהשיכוליקטתא"כ בעאכ צ"לשאינו דומה רל"ז .עמר שאלתיבניע"ייישנ
ק רנת
שכהב בש"מ דאף א4
מה
להתקדשילי במנה ונמצא חסר דינר דהתםהוי
הכסף גוףהקנין  nllpvאותת בזה ולכך כל יתבסלבאיזה דברהקנין מ"מ לאיהי' בטל שאר
דהויהטעות בנוףהקנין בטלהקנין אבל כל דלא המכירה הנה אם כי לכאורה יפה עשו ט"מ הו*
11י הטעותבנוףהקנין שהרי בקונה שק אגוזים למותר דחן אמת דהוי פלוגתא במוברב' דבריפ
י בכסף או במשיכה יהד ואיןלו אחד מהם אם בטל כל הקניןאו ל4
זפ בחומר כולכם הקנץ הו
והטעות חף רק בחפץ הנקנה כמה קנה בנה עיין בחרםסי'רט"ז בטףז שםאךזה הף דוק*
מה שאפשר לקנותקונה אידהםודאי חולקים על אם מוכרכולו גסך אחדאז יצל דהויחדמכירה
ן בטו"ז שם משמע
הראב"ד בזה והראבשדלשטתוטיילןבאומרכולכם ובבטל מקצת בטל כולועיי
ד
ה
סשינ על הראב"ד לכך גם בזה ס"קכן אגל מלשופבן אך אם הף כל
ך
ס
ג
ע
"
מ
ב
ודאי
המחברשהביא באהע"זסי מ"א דעה הראשונה הף ב'מכירותואין אחד מנטל חברו לכ"ע (עתן
דבוריות מקודשותודעת הרמב-ם בשם י"אוידוע תשובה ר"ג).וגדיןנוף הווישניק המכירה"vp
דכ 9שהביא הביע דעה הראשונה בפתם ודעה ודאי חלהכדיןמוכר דברשאינומסוים וכמהש
שנע בשםי"א ק"*ל כדעה א' וכמ"ש הח"מגס" גחבורי נ"ז ח"ב בקונטרסקנין עולםוכן הוא
אחבהג"הא"כ כיק דס"ל התםדגכריהז טקודשוה במ"ת ג"כ והנה מה שהביא רו-מ הפלוגתאבין
השמיטוהש"עוגם האחרונים בחו"מ באםשניהםאיןיודעים מה הו4
ח*2קיי"ל דלא כהראג"ד
ן דהםסיירי דה9נה רוצה
ייקמ
ץ הראב"ד במקנה דשיג"ל עם דבר שבא הנהאין לוענין
א
כ
י
בחמץ הנכרת
לעולם חס לא ידע הלוקח מזה שמקצת הוי לקפת באמת אויל דגמרוקנה
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כרגו טכוק שקטת והוי ערסת בעיסא רק

 %חוח

כיי

דאנן אמרינן דעכ"פ בעלהחמץ מכח איסורחמץ
ומקנה לו והוי דעת אחרת מקנה ואף
דבק
~asצה"ח ס"רמ"גהבית בשםהראשוניםדגגכרי
ל"מ ד"א מקנה כתבנובהי'דהיינודוקא במהנה
אבלבמכירהמהניאףבנכרי דההכישלו שותפות
בגה'דהרירוצהיזכות בדמים שלהמכירהואיכ
כיון דלא מהני כאן רק מכה דעת המוכר לכ"ע
מהני אם ידע מהמכר ולכך ודאי הוי
טכירה ומ"ש ר"מ דדבר המעמיר הוי רקדרבנן
הנה דאדכאןהיי"ששבידי לטעם" והטעםנרגש
דהף לטעמ" ונרגש טעפף אינו כטל מן
ודתב
וירהויכך אין היתר רק לקנות ווישניק
ה
ת
ב
ו
ש
ת
כ
ו
ל
ס
כ
ל
ו
ר
אח
ג
ו
ר
ב
פ-י ואף דכאןהוי
אינומיגווגםהוילטעמי' מ"מהויזוזי גםיהי'
:רגשטעםההיתרהיי"שוגםכיוןדכברהויהיי"ש
בתערובות קודם מותר להוסיף עליו עד ס'כנגד
היי"ש שבו כדיןאיסור דרבנן אם נתערב כבר
מותר להוסיףעליווהויהיתריותר מדבריהפ"י
הנ"ל:
ו קאלירהיא
ת
י
סףרל*ח.נשאלתי
יי
אקציעןמהפאבריק
בו
יל
צש
כימי
וולאדאווקי והפאבריקמוכרה המץ אם מחויב גם
קוא לכתוב שטר מכירה על ההמץ הוה והשבתי
ם אקציען בהקרדיס*
ושדרך האנשים תיש יה
"נשטאיטוכן הבאנקעןישיהםרקהלקיריות
%וייפסד ואב
יהםשוםזכותלהגידולהוותדעתם
כל
ץ
בענין תהיוכת מסחר במכירה וקנ" היוצאים
הדרושים להמסהר או יהפאבריק לכן לא חל
החיוב עלר-נ למכור:

יא

יא

יא

יו

כמי'ר'ל'פ .שאלה

באחד שהה לו כמה

קן

ענים ובזמן הזה יש
בענים 3מה תערובות מעסיס
כידוע
בושי
את הענים
מר
יהסוחרים והוא לא ידע ולא מכ
הנ"ל הנהאין בזה בית מיחוש כלל לא מבעיא
אס הוי סמק אם הוי בו תערבות כלל רק אף
אם ידוע דהה גו תערובות מן המבושל הרי
ןבח"יס" תמ"ב סק*אוהכריע דדברשאיןגו
יעי
שעין רק טעם אין עוברין עליו בב"י וסותר
ישהותוומכ"ש אםעבר ושהאשמותרובסרט דהף
ע"יתערוגנהודעת כמהדחמץשעעה"פ בטלברוב
ובתשובהייאברוב הוכחתי דאף אם נתערב ג"פ
עסיאח"כ ברובובפרסביבשביבשדבסלברוב

בטי

מב

לף שלמה
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דלאשייךלגזורשמאיבשכםגאיסורדרבנן כמ"ש
ביו"ד ס" ק"ת לזה הדבר פשוט שאין בו חשש
כלל ומותר אף אם ידוע שהה בוגם מבושל נם
כתבתישםצדהיתרדי"למהדתערוברחמץעוברין
בבאיהיינורק או לח בלח דבזה כל משהוהויבו
חמץוישבילה בדבר לחלכךהויככולוחמץ אבל
ביבשכיוןדההיתר עומדבפ"עאיןההיתר נאסר
עבורהאיסור ות"כלבערכולואינומחויבדההיתר
הויהיתרבפ"עואינוחייבלבעררקהחמץותינחאם
ניכר
אפשר יבררו אבל אם א"א
יבררוהאיסוראוובאק
ינ
יוניכרהוי כחמץ שנפלהעליו
מפולתבדקאי
ינו זקוקיבער ואיםחייג רק אחה"צ
ו
ב
ש
ר
ו
ס
י
א
וזה אםידוע דיש
למכרו חת מדמי
כאן איסור באיןידוע מותרלמכרו כך ביחד
אא
כמ"ש ברמ"
ביסף תל"ובעושהביתואוצרעי"ש
ולכךאין בעניס הוה חשש איסור
סי'ר"מ .שאלה
שלח ארק שאנכסי
ימסרו
אחר ק"8
והנכרי שינה ומסרו לאדון לי
אחד
י אמר את*
אי
שרכ
יקנהו הוא והאריק עמד
האדון יאות
צה
8ז
 noenוהישראל לא ידע מ
י :תשובה .גראח
דהאריק מותר מכמהטעמים לא מבעיא אםירצה
האדון לשלם לו עבורוודאי דמותרכיון דלקתו
הנכרי תחלהובבר הואבביתוסוהרין הדמיםעין
סימן תמ"נ בס81ו ובענין כזה ודאי יש יסמוך
ע5זה אף נס אם ירצה האדון לקנותו מוהר
ליקח סמנו ולמכרו לאחרים מכמה סעפים חד8
דוה הוי אפס גמור וכיון דכבר ביטל ודעת
הח"י בתשובה בס' מנ"י בתורת שלמים דבאונס
גמור מותר אחה"צ ועוד
ההנראהדכאןכיוןדהנכרי
שינה בשליחותו א"כ כגזי
ן וחרי דעת כפח
פמווסתקרים דבהפקיד אצלהנכריוקיבלאחריהןהנכרי
לאחה"צ ונאי דהרא'ש חשקהיינו מטעם
ביתו וממוט מפקידביתו
וכתב כיון
אא
שנ
הי
דר
של מפקיד ק
יי וזהכשהפקידתצלומדעתו
וניחאלי'בביתושיה"שי
ולהניח שם  rbnnאבל
ט
ג
ה
כ
"
א
שלא מדעתו דהוי כגזלן
ך
י
י
ש
הוי
שלוואינו ברשותוולכןלכ"ע
יעוברבב"יואף
אר
דאין שמירה לנכריהיינו בתו
ית שומר אבלכאן
ו
ה
ו
י
ר
ח
א
ב
ה
ה
הוי כגזלן וחייב אף הנכרי ו
גם
לענין אונסין לכ"עאינו עובר בב"י והרי חף
בגזלןישראל דעת הנו"ב דאינו אסור רקיגזלן
אגל לכל ישראל מותר גהנאהונהי דישיהלוע

ישיאי

צייי
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עי
ר 13WWבג"ץ *שרא? מק כעכיה חישרא? הואטעות דשם  maלעדים להתזם וחףהציץ*
א דיר" קנסו לכ"ע אבל ע"י שליח א לאס אבל כאן בסכירת חםז שתם
שובר בב"י ומשוםית
בנען נכרי ודאי דמותרבהנאה אחה"פהחיןגזה השליחוהרילזשליח אומר לחתום וזח ודאייכ%
לטיחומשום חומרא דחמץיאסרןבאכילה לששות שליח יסכור הקרקע או טטלסלץ וחך
הששכי
יטכרנו להנכרים ובהנאה ודאי דסותר:
אמת שסבור בטבוח דחתיסתהשליח ל"מאך
*
ו
ז
סי' רמ'גע"דשטריסכירותשלאחתמובעצמן הף אםאיןישיי
ח כח והרשאתכתיבה אז ל"ו
רקציוו לאחר לחתום ובאמת חתימתהשליח אבלבישלשליח הרשאה wmטומר
זח קאטחני חנה סח שצידד רושם לומר דנתי כל הרשאותשלויידהנכריוכותבי
ו שט"מ בומ4
אקבההקרקע מ"מהמטלטיין קנחבכסףדיאו שסוכר לו הכל בהרשאתהבעלים אזהוי סכירת
די
בני סטרא נינהו ז"א דממ"נ אם הוסיפו על מעליא ואיןיפקפקעיי
וולכך אם כותב בשט"8
ר ואת שמוכרבהרשאתהמוכריםושישבידושטר הרשאת
נוסהשטריהמכירותהנהוגין וכתבודיית
חתם שיקט בכסף לבד
קנין הטועיליותר ומוסרלנכרי ההרשאותודאיאיןקפידאואין
ובכ
יחמץ כדרך שהנהנתי ענין לאוסר אטרו דחתםאומרלשליח שיאמר
ידחזשליקנה הנכרי בהם
ה
ם שהם 1mwובמתיא דא-א הארכתי וש"ש
אני לכתובכן אם כחבו כן ה"צריך ררם יעדי
ששה דולח
" רטט ז"א דההם
יפלפל בזה עלהטט
י
ר
י
י
ש
ם
י
שםיטלכיןןרכקיעכדתהבתונהנוסכחןבשהטדריאי לעיי
שמכרכולםבסךאחדכלשתהטו"ז שם %כך ס"5
כתבו
וחבטעכ"יברותלחהומניםוהרי בהםכתבשמקנהי
והמקום לקצת דבטל הכל אבל כאן דמוכר הקרקע בסך
ו  re~nא"כ כתב בפ"ר  ranmבצ"ע כלסיןודאי אהדאינו פבט5
שההרץ בו חשבו סקנהי
השני ולנ"ע הוי קנין למה דהל הקנין:
י
א קנה
בפירוש שטקנהי
ו אנפק ואם הקרקע
ואלתית
ת
י
י
ב
ש
ב
ממילא לא קנה החמץ ומה מהני שאר קנינים
'
י
מ
כ
שאלה
*
נ
"
מ
ב
4
1
עו
יב
שר
במיםונתע
יעםהיבשים
חסבילה דעתושטקנהי
ו בזה
ו והרוב הי' יגשים אם מותר
בזחעם הגאון טופ"ה מהרדםוובהיגאלודןותיבעהלארגכאתזיי שלאנתיחיח
8בדשפ והמתקם סודכיידינאיה"מותררק או למכרםחוץטדמיאיסורובו:תשובה.י
אידעתי
בהנאת אויבסלו ברובועיין בחשף נ"א יהודא למה ספקו רקיעגי
ן הטכירח %איענין א*
בסוט מהלקחיםסובא שם טעשה כזו ופסק  r$מחויבלבערםכיהיוםעדייןחוכתבי אגלבאמוד
שא"צלבערם אםאיןניכריןהלחיםכיוןדנתבסל1
בן ויפה הורה רףמ בזה:
 .שאלתו יכ"א נמן כח הרשאה ברום לאמבעיאלהסובריםדיבשביבשב8:ברוב
ם"רמיהן
לאיזהאישלסכורחמצם ודאי דמותרין אף נ8להסובריםדיבשביבשליב:
וכןבני הכפרים עהשים כן וחשש רזהיא הה הף רקדרבנן וטבח חומרא בעלמאוהיינויעניך
לי4
מכירהדחוי כאומראסרווכיוןדי nap 8הקרקע אבילה אבליענין באכיוןדידאור
תמשבייותמאמיב
כמשש הטנ"א ס4
ל
יטקנהנפ"חמץדהויכקנ אתוהמור:תשובה* י
טאיכיון
אשייךב-י
י ז"א דהרי בקני את דיא עברבב"י סותריאחה"פלנמריואף אםהי*
מ"ש דהוי כקני את והמור
קאש 5קנה טחצה אך זההוילו לדמות אסור לשחותו לכתחלה ס"מ לענץ אחה"ס חיך
והמור
ת הפוסקים בקתה ב' ספק דמותם למסוך ע"ד רוב הפוסקים דסיל
ימחש בס 4רט"זפיוטי
דבריםיחדפליניהפוסקים אם הף קניןעי"ש דח0ץ שעעה'פ בסל ברובבעלמא ומפורש גשוש
בסנ"צ ובאהשאז סי' ט"א בטקדש ה'נשיםוה" דאין חילוקבין נתערב ב"פ ועברעיי
ו הססת
ב הפוסקים הף
בחם ב' אחיותובהנצן וחהרונים שםאךכאן אף הכלדינו קנה וא-כ לדידוירו
אם ה4קונח תחמץהוי איסור אםהקרקע לא קנה כן ברוגבעימאולכך לאחה-פ ודאידיהרו מותר
יהשיכתדמי האיסורליםהמיה למקף
דעואל אתשפכיסוצייי'חחמץברוותישראי ובאחריותו אףבי
הנכרי
ן אם טאר לשהאם עד
ע בידו גפ הספק הף נופל רק
י
נ
ע
י
כ
ע
כ
י
י
ו
ו
ז
א
י
ו
ה
ו
אחהיפ או לא ואם הי' אסור למהותם לא תיו
רוצה בקיו 10ולכךודאי אםי
א ת 4קונהנכרי
 maקירה בפסח הו?הדסי איסור שבו
מקרקע חף איפור נטור אבל באמת נראה דקנה
יבחנםאין ז8
הגברי הקרקע דמה שסדטחו רשםיאוסר אמרו טדוהעריייצריךניעור ומח שמתןינכר
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שףת %שיח
לזלמה
תף
ומא"ש דלבו בל
ושעור חך לשס"ה ראיןבית
הששבה"איסורומולתיםר הייהת"רגעזמו בשועמ"תכאשי ל8וימבמטיי
יא דל"מ המכירות
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לי

המלת רקישהנועד אחה"ס רק אםרוצהימכרם דהוי הערמה ויהיה
וי
טג
'ביר
ים נכשלים באיסור חמץ'
י הדעתוחשודים על
ר
ו
כ
מ
תוך הפסח אזיש למכרם חוץ מדמי איסור שעעה*ס איןי יקד
ן בחבור jap
ובו %זה כוון חח"י בס" חמץ אם רוצה דברים האסורים והוא ברור.ועיי
אבבי
או"ח משנת הקצים דףי-ח ע"ב בזה:
להשהותו ישהטויה" מותר למכרו
יחד ובפרס
הנמכר לנכרי.
' רמיה* שא' בקמח
א
נ
י
ד
י
לאישעני והוי הפ"מלו כנלפענ"ד נכון
מי
אחר חצות היום בקנין
,נשמט מלעיל) שזה הכל באםהלחיןאין ניכרין
עדיין אבלאסגיכריןודאיצריךלבערםולהשליכם אג"ק ובמעותוהקרקעהי'רקבשכירותגםיהמוכר.
לסים דוקא או לשרפם וזהיותר טוב ולאמהני והנה הסולת שלנו ובפרס של כרכיםוכפי שכותב
רו"מ דרךהטחינהודאיהוי חמץגמורואין מקום
בזה חוץמדמי איסור שבו:
"מץ להחזרוכי מ"שבום אחד דהפקרנקנהבאנבחין
מ" רמ"ד .שאלה אםמית
רק,
יהד
עאעת שהם נראה כלל חדאדקנין אגב דעת כטה דהוי
איש כזח דרבנן ויש לספק אםמהניקניןדרבנןבהמז ות"כ
ימכרוהויגכרי ,נראה שחלילה
ע דמכירת חמץ הוי ערמה ובדאורייתא ל"מ כאןהוי כמהספקותלאיסורא דלמא דלא כהרדה'
יידו
קנין דרגנן.
כמ"ש התב"שומהדבחטומהניטשוםדבדאורייתא דהוי דעתיחידאי ודלמא
י
נ
ה
מ
קנין.
בביטולסגי ודעת כמה דהמץידוע ל"מביטוי בחמץ ועודהוי טעותיותר דלויהאדמהני
 5אגב בהפקר היינו אם הקונהמכויןלקעתו אבל
אכתיאיך נסמוך עלהערמהבדאורייתא אךי"
עפמ"ש הטסובסי' תל"דיאנןמהדידיתןלשייח ביההנכריאינומכויןלקנותוכליואצלוהוימילי
החמץבמתנהוהטק"ח תטהדהרי עשהבוקמן דכדי רק בתשובהכתבתודלכךמהני דעת אחרת
 e~Pnרזה התכמכיריכהונהדי"בקנין דבאמת מקנה אחזהדהישר מכיןלהקנותווקנההנכרי
עיקרהוימה שגומרבלגו להקמתוכלהני דמעי בלי דעתו וב"כ ז
האיהףאם ישדעת אחרת מקנת
ה
נ
ק
מ
א
ל
א
כ
קנין במעשיוהיינו רק לגלות מחשבתו ולהיות אבל בהפקרדיי
ת
ר
ח
א
ת
ע
ד
טחני
מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו דגמר ומקני אבל דהנכרי א"טיקנוחו ובם'אי12מכווןלקנות הקרקע
חיכידהויאומדנא דנטר בלבו להקמתיגבקנין שיקנה ידונם אםקנין אנזק הף רק דרבנן
דדעת "ל בנכרי 9א זה כנ9בחייפין יהסוברים'
וה"נ בזה כשהגיע זמן איסורו אנן סהדי
אדם דאס ל"מ
אז נטר ומקני אותו דהוי מדרבנן גם
תקילסמוך על דעה דחוי 1'Wa
ו
ט
י
ב
ה
יכריויורא ממ"נותינה חמץאיןנ"לדהריבמשכוןהקשוהראשוניםנימש
ה
של
לנכריבחצצהונעש הנ
י בעצמו אז גמר הואילובידולפדותואךדתרצו דמחוסרממונא לא
אם המוכר החטץ מוכרו
ר
כ
נ
י
ונותן במתנה או אם סכרו לישראל אחר והאחר אמרינן הוחיל וא"ע בזה היכא דשי ספק אם
מוכרו לנכרי אז געל החמץ נסרומקנייחקונה קנה הנכרי אולחוח"כ אםהיהאתי לדינא לקמי
והקונה להנכרי אבל אם ns1pהחמו חשוד ובעל ב"דהי'פוסקיםלו דלאקנחהנכריכיון דהישראל
עברות א"כנהי דאמרינן בש"סדחמצן של ע"ע טוהזק ותוא מרע קמאות"כהואילובידולאשתעי
מותר מיד לא שביק היתרא וכו'כברכתב החש* דינא עמו ויהי' זוכה בדין הוי ברשותו וכיון
דלאשייך בזה" 1דכולי ע"עיהבעיסנינהוויש שאילולי איסור חמץ ה"מחזיק בהחמץ ולאהגי-
יהקונה נותנו להנכריוה" עכ"פבידו לעשותכן וזה הף
לחושדבכה"נבעל החמץמקנהאותולגמרי
י
ב
א הוצאתממוןולכךמכח
הוישלו ועבר
ומ"מ הקונה שהוא חשוד לא יקנה אותו בלב
יי
כך הוא
י
א"
וה
הז
שלם לנכרי ושוב ל"מ מכירתו דהוי ערמהוהוי בב"י וכמ"ש בכמה דוכתאבע
חמץ  D'nppeואף דאהה"פהוי רק דרבנן מ"מ
שלוליאיסור fanהף ברשותורק מכח חמץ
דיכני
לא נחשב הערמה בדרבנן כיון דפסח גופו הף א
ו ברשותו לכךעשאוהכתוב כאלוהות בקשותו
סה"ת ועבר עליו בב"י ממילא כיוןדיל חמץ אבל שלשי איס
רשומת
ורלוnהbוrאנמבירשותוהויואש
"ק
י לא עשאו הכתוב כא
איך
עתרובב-י אסור לאהה"* וסכ"שדיש לחושאוי
יבסלההמץכיון דבזה" 1לאאטרינן שביק לולי איסור חמזהויהדין תורה דהם שלו
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האלף
%ף דסנח ח8ץ להקל סאנ*דושאו כאלו אק ע*%ן 9הקד"awn 1אישכייקדיש את
ש סחביחלברשיתואףכ9שהוא ברשאו
הוא ברשאו וס*בבךחילזה פפשד דבוק הואיל ות* באויר
 sanל"בדקיקמן לא אמרתן דלשעזם השתא יצנוזה שחוטברשמו ופעושי
ועייפך ואשןת-נ
מר לאו מכירה הוא כן האנ בזה לכך חין 9זת חרי כחיב בבורכם ות-כנהינמי דהסו"ז בה-פ

לף שלמה

יא

הקנהמול רק אויבטלו ברוב כמ"ש המ"ג בשם

ס" תקז כתב דנבהדכם קוףעי

ההידוש עכ"פ

ה"ש פ"י או נסטוך ע"ד בש-ה להיתר בתנאה על חחידוש על הגורםיצמקודאי קאיבבתיכפ
חז"פ טלכרטינבריםאךבאופןשיאיקח הדם" ואשכבעינןשיה" ביתו שלו וגר*ותו וב"כנח*
יג
תחלה רק יקח תחלה הקצה נכרי החמץ ואב"כ נמי דשכירות לא קמא *5פ אהב ברשותורק
דפים וכמישהמגיא סף תמנחתעיבקונטרס בריאהנכריוהרי נלהנמי קניאוטיפ נחשב
קבידאית ברשותו א"כ ה"ננהידשכירותלא
קנין
ש'1עולבםעו:ץ טמירת "מז אם יקהננינ
א
זע
יכ"פ אי1ברשותו ומהפריך .אך א"שכיון
סי' רמצה מה
ובידו
טוב יותר יהדת נכתב דהתסשיירי ביהד לובית הרצון
י
א
ר
ש
י
א"כשפיר שרשותו
הקרקעותבמכירה אוכששירות יש סברא
ילקחו כלפעם
כלכאן:תשובה.לדידי ששהםכשיהןדמכירהלוכדאאין ואישדוסחיגעןמןהשחויכשריברשותהנג%הושיהנזיןיא
סובה ומ-ש ר"מדהויהערמהסח בכךיאמבעיא יחדרי
ו אב 5בזחהרי בידו לחוורבומיהואם
תחחויקים על התה"ש אף בדאוראתאטהני שכירותקניא פחבכךרבידולחזורבו משתא 18
ידע
הערמה ואף לת"ד אתב"ש נסי א4שדהרי מם-נ דיריה והוי כמוהואילאיבעי קנח לאאסריק
טן התורהנהי דהערסה לא מהם ס"ט הרי גס אבל חס שכירות לא קמא ובידויחזור בו חף
נוף "מכירה של החמץהוי רק הערמת ואית דוסיאדליתושלווברשותולכךהוצרךלטעםהשרפ
אינו מכתיה רק דמןהתורה בביט%בעימא סם דחינו מצף בידו אבלבשכירות דאץבידולהזור
הריבטלו בו תוך הזטן מה בכך דלא קניא איט ברשו18
א"כ מה בכךדהקרקעהוי של
י
ירבנן מהמ עכ"פ %א ההדוטיאדבתיכם והף
אוף-יות
אד
שרמ
וייכרהתרי טה דמכירת על חמצו עכו"ם גביתו נככרמיקנדי
הומעדררסדהקוא"דכלאכמסוחניב
דלא
יטא
סותרלכך
חמץ חף הערמה בן לא"רכפח מהדסכירת ידידי שתשןיהם רק יישדכש
ין דאסור להשכיר
יו
ךהמכירה הה טובה וגם ביתויהכניסבו המץ טוביתר הסכירה אכל אם
הסקה הה הערסהימ
לכתוב שכירות בלי חשש
משכירות הףטובהכימה שחשש הטק"חדשכירות מוכר  fwnבי"ג
ויפכקופי
וק כלל1
גבית
אקניא והוי חמץ עכו"םבאחרי
י
דלמהותיחישש
ת
ו
ס
ה
ב
ה
.שאלתךבדבר
אינונראה חרא
אא
ברב
יחריות פ'
שאיליןחמו
ז
"
ם
ר
מפסולת היי"ש ומוכרים
משראי י
א קיבל עליו אחריות וסדיןווסרין
םעפשיספרפק"ההגםשהתבישמפקפק
א*ושראדיתפהירסי ל" אזוזי הרי בנכרייאשייךדין אותםיעכי
שסירה בסתמאואףאם יאבדיאישיםי
המל"ח ועתה ק4פ
ןהנכרי עכ"ז מחסת הפיס סומכין
"רי זהאישמדינאכי מדינא יתחחב לשלם רק נשאל מאיש שקנה נ' שוורים והם עומדים
דהעכו4ם ינוול ממ 1או בדיניהם הנה זההוי הרסתואוכלים המץ ורוצהישוחטם בחוה"מחיך
דעה דחנה לומר דאםהנכרי אלם נחשבאחריות לרתנהנבמכירתםואסרורו"ח למכוריעכושםדגי
ולאקיי-לבןועודאף אם הוי באחריות מהבכך שמריםאין הפ"מ כ"כ וגם מחמתשרוצהלשוחצם
דשכירה 2לא קניא הרי כן סריך הש-ס ברפ"ק בפסח הגםדסותר מחסתזו"ננעכשוישלפקפקג5ה
דפסחיםגבייחדלו בית %דעת קצתסיירי אפ" וכו' :תששה,יפחהורהוכןאני פורהובחבורי
א ימצא אסר רחמנא פרטזה נ"ז ח"ב בקונטרס קנין עולם הארכתי לחחזיק
באחריות ומשניי
שאינו מצויבידו א"כמוכח דאף אם שכירות לא דברי התב"שותלייה למכורהבהמות
חמץ
קניא מ"ממהגיבהמץ שכירות דאינו מצויבידו וכן הורה חסיד הרב הצדיק הגדול
ירסיש
יו
כפ
אפ
להה
ועודאני אומר בעזה*דיכאורה קוה מה פריך אבד"ק בוטיאטש ושלאך באם אני רואה דהה
האס ימיטרא דשכירותקניאוכו'ומהופציךהרי הרבה בהסא וקשהישמועאנימתיר למכרם אך
עשיר שיה" בידולשים באמה שלא יחס
חמרינןבב-קפיזגזי ולאנתייאשוהבעייםשניהם יוקרי
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וניכר הערמהכ"כ אךלנהמות מועטים אס אוסר והשיעבוד
ה
ר
י
ר
ב
א
י
ו
ו
שמכרם להאכילם חמץוכןמסקתי נם נפסחהזה לזה וכר
בש
ה
ז
ל
ך
י
י
ש
והוי כחפז
ימכ"שהיכי דרוצה לשוחטם בפסחדניכר הערמה של נכרי באחריותישראל ולכך לזה אם לאהי'
יותר דמכוין כדי לפססן וגםהוי לו הנאהמזה נמכר כלל הי' אסור לאהה"פ רק אם מכרוד1
המלוין כנ"ל שפיר דמי:
כמ"ש רו'מודאייפה הורה:
*כמי'למתקיע*שא'בפרית שנלקחויערלגיסות טף ר'נ ,שאלה יצירי קנה ע"פ חטים
מעכו"ם ונתן לו רגסף
הפסח והאכילום rbn
ואח"ם חזרו לבעליהם בססת ומורה אחד אסר ולא משך החטים והחטים שקנתהיו מעורבים
החלב וררם התיר הנה כל הטעמים שלו אילן בהרבהחטים העכו"םוהיהודי לח מכרהחטים
?מ"ש דהוי זוז"גנעים ממגו הסג"א ס" תם-ה בסברוכיק שלא משך החטיםעדייןעומדיםבבית
דבחמץ זוווג אסור ומ"ש דגשתנה לדבר הסותר הנכרי ובאחריות הנכרי עליהם ושנבה ושרפה.
ואהה"פ ושתדעשהחפים המה המוציםעד שאון
דא רזה מהני רק באיסור אכילה אבל
באיסור הנאה דשכ"ם הנאה הוי וכ"כ במק"ח ס'נגד החטים  1nwwוכור חטים קנה נשכ בכסף
ומ"ש דהוי הנאה הבאה לו בע"כ ז"אכיון לבד והיו ג"כ חמוצים ולא הש מעורבים עם
דגם נהנה שאם לאהי' מאכילם לא היונוחגין החטים של עכו"ם :תשובהי הנה רו"מ צדד
"לב כלל או לא חלב הרבה עכ"פ וא'כ ניחא להיתר ואףדעתי כן ואבאר בקצרה דמ"ר רואם
לי' באונס זח ולא נחשב אונסוכן הוא במל"ח דבנכריאיןכסףקונהיפה אטר ומ"ש ר"לכיון
דטתגו הקונים לקטת בזה חף קמן  vnaזח
סברא  %עיי"ש:
שי'רמ"ח .כנרת ""מז יהובה ע"פ אינו נראה דודאי קנין שאי %קנין מדינאוע
הן לנכרי י"ל כיק דנתנו לקניה
המאגיסטראט לבעאח
הזשהרש
יהודיםולעריים מה לעשות בו בפסח .הנהזה ב
יני אבל כסףכיק דפדין הורה תה קנץ
מה
טיטחדש וכנרכתובאצליבתשובהעלכיוצאבזה בישראל מישראלרק התורה אטרתדלנכרי18*8
 rumסתורו"מ דהלוה ימכרנו "1א דנהי דבע4ח קנין א"כ כיקדהתורה אמרח כך 45מ מטצ בש
ןתורהואף דבדיניהם קנהעפן מנ"א סף
 IR"aולהבא הוא גובה מ"מכיוןדגהי דהר שלו ננדדי
ואינוברשותוואישכייקדיש אתביתו קודק אסר תפ"ה דהוכיה מן הש"ש דלוים בצימתם רק מט
דאא
המז איט
רחמנא
מהבתיזתלווביראשונתהוייאושכורהובכעלליםשנילההםקדאיישן בדרפשסוקהחויהםאהדתםורהרקועדוהדתוכריהעעדשכאי
ו כאלו חוש
אעימכור
יכולין להקדישוכו' אךהמחין ה"יכווין למכרו ברשוהוואשו בזהכיון דמצדדין תורה לאטחני
תו
דנהי דבע"ח מכאן ויהבא הוא גובה מ-מיכול בנכרישוב mלא עשאוחבתוג
sכאלוהואבראו:
ימכור זכותו וחובו שיש כמו במלוה שישלו הוד נראהכיוןדהחטין הויברשותו %אידע
מתכוןיכול הוא למסור החוב והמשכון שיש  11שישבהם חרבה מחוכמים דאיסורא ניחא
כן ה"נ בזה המלוין ה" יכולין למכור הזכות ל" דליקני והוי מקחטעותי
שו
יאינו שלו כלל דהוי
והחוב שיש להם עלחמזזה וא"ז הה מסתלקין כקנין בטעות ומ"ש רףמ דחהעיקרו דאירייתא
מןהחמץ .ומ"ש רו"מ להיתר זה מכח דהויגם עיי
ן סג"א סי' תס"ז בשם הר"ן פ"ק דח%ץ
21כרים חובעלזהודימה זה לישראלונכריוהיי דישראל שהפקיד חמצו אצלכנריוקיבל הנסרש
יהם בשותפות חמץ וחלקו אחה"פ דאמרינןבזה חהריותצריךביעורמדריגןא"כהויעיקרודרבע
ךגרירה דהרםציץ ולכך מכח כ"זהננימסכים לדברי רוים להקל 4
ט"ב הנה דא דגנה לא שיי
ט נראחדהייתהסותר
דגוף ההמץהוי של זה ושל זהשייך לומראנן סף רנ"א .למ'
א
י
א
י
ברירה והת כהחליפו חלקם אבלבזהכיון דבאסת
י
לנסרי לא סבש*א יפ
אמכאן ולהבא הוא גועהא"כאין החמץ שלהם רק מימשת השאלה דנראח לסי שפפיד הזמן
ס שיעבוד על החמץ ובאחריותן והגה דהיי"ש הנעשה אח"כ ביד האדון הוי רובנגד
דהוייה
ל היוה על
כ
י
י החמץ זה כמו היי"ש הנעשהביד ישראל וב"כ ל"היי"ש
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